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जदशपुस्तकोटेखपप्रिका । ̀ 

अथास्या रेतरेयोपनिषद आदशेपुस्तकानि येः परहितैकपरायणमनीषया 
प्रदत्तानि तेषां नामग्रामादीनापृ्ेखः कृतज्गया क्रियते- 
क. इति पिता रेतरेयोपनिपत्सटीकमाष्योपेता, बडटीग्रामनिवापिनां ६ : 

दा० सं० मातेण्डदीक्षितानाम् । रेखनकालः--ई: « 
१७६५७ | 

ख. इति संज्ञिता--एेतरेयोपनिषःसदीकमभाष्योपेता, करबीरपुरनिवासि,ग। 
श्रीमतां व° शा० सं० गुरपहाराजानाम् । 

ग. इति पंक्ञिता--एेतरेयोपनिषत्सरीकभाप्योपेता, इन्दुरपुरनिवासिनां श्रीः 
तानां क्वि इत्युपाहानां “ भाढसाहेव बागसाहेव 
इत्येतेषाम् । 

घ. इति पंक्ञिता- एेतरेयोपनिषर्सटीकमाष्योपेता, वटोद्रग्रामनिवासिनां 
श्रीयुतानां पटवधेनोपाहानां रा० रा० “ कृष्णराव 
मीपाशंकर '' इत्येतेषाम् । 

ङ्, इति संज्ञिता-रेतरेथोपनिपत्सीकमाप्योपेता, नागपुरनिवासिनां श्रीयु- 
तानां रा० रा० “अप्पासाहेव बुटी'' इत्येतेषाम् । रेखन 
काटः- शाके १७१४ । 

च. ३ति प्ितम्--रेतरेयोपनिषद्धाष्यम् , पुण्यपत्तननिवासिनां कै० वे० 
शा० सं° देवोपाहवाल्शािणाम् । टखनकाटः- 

शाके १७९२ । 

छ. इति पंज्ितम् -एेतरेयोपनिषद्धाष्यम्, वैराजक्षेत्रनिवासिनां बे° शा० स° 
“‹ शिवराम वीरिशवर शाखी भ "' इत्येतेषाम् । रेखन- 
कालः- संवत् १७६६ । 

7. इति संज्ञितम् -ेतरेयोपनिषद्धाष्यम् , वरोदरनिवासिनां श्रीयुतानां पट- 

वर्धनोपाहानां रा० रा० “कृष्णराव भीमशंकर" इत्येत 
| षाम् । 

1. इति प्र्िता-रेतरेयोपनिषद्धाष्यसहिता, करवीरपुरनिवासिनां भ्रीयु- 
तानां बे° श्रा० सं० गरुपहाराजानाम् । 



२. 
इति पक्ञिता--एेतरेयोपनिषस्सदीकमाष्योपेता कारयां िलामुद्रिता, रा० 

रा० ““पहादेष चिपणाजी आपटे" इत्येतेषाम् । मुद्रण. 
कारः सवत् १९४१। 

इति संक्ञिता--एेतरेयोपनिषत्सटीकभाष्योपेता, कटिकातानगरे पुद्रणाटये 
मद्िता “जीवानन्द'' इलयेतेः सस्ता कै° वे० शा० सं० 
“वाढश्ास्ली देव'' इत्येतेषाम् । 

इति पक्ञितम्--एेतरेयोपनिषद्धाष्यम् । उल्लयिनीक्षत्रनिवासिनां वे० शा० 
सण रा० रा० (“सोरदीवुवा"' इत्येतेषाम् । 

. इति सं्ञितम्--एेतरेयोपनिषद्धाष्यम् , अषटग्रामनिवासिनां रा० रा० 
“गोविन्दराव लिमये'' इत्येतेषाम् । 

इति संत्तिता--रेतरेयोपनिषन्प्रटमा्ा, वैराजक्ेत्रनिवासिनां बे० शा” 
सं (“शिवराम वीरेष्बर शास्ली भद" इत्येतेषाम् । 

ख. इति प्तिता-रेतरेयोपनिषन्प्रटमात्रा, पृण्यपत्तननिवासिनां भ्रीयुतानां 
रा० रा० "'माङसाहेष नगरकर'' इत्येतेषाम् । 

इति सेत्तिता-पेतरेयोपनिषद्दीपिका, वटोदरनिवासिनां भ्रीयुतानां पटव- 
धनोपाहानां रा० रा० “ृष्णराब मीपाशंकरः” इत्येते. 
पाम् । टेखनकारः - शाके १७७१ । 

. इति संज्िता-एेतरेयोपनिषदीपिका, विचूरपुरनिवातिनां भरीयुतानां रा० 
रा० “ रावस्राहेव अण्णासाहैव ^” इत्येतेषाम् । रेखन 
काटः-- सवत् १७६३ । 

, इति संक्ञिता-रेतरेयोपनिषदीपिका, युम्बापुरनिवासिनां बे० श्रा संर 
रा० रा० जयकृष्णपरहाराजानाम् । 

इति सं्निता--एेतरेयोपनिषदीपिका प्रानितिजस्काशादागता 

. इति पज्ञिता--एेतरेयोपनिषदीपिका समूखा# । 
, इति संक्तिता-एेतरेयोपनिषदीपिका सम्रला> । 
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#* एतत्स्वामिनो नाम न ज्ञायते । 



ॐ तुत्स॒द्रह्यणे नमः 

^ एेतरेयोपनिषत् । 
आनन्दगिरिङरतदीकासंवरितकशांकरभाष्यसमेता । 

परिसिमाप्रं कम सहापरब्रह्मपिषयविज्ञानेनं । सैषा कर्मणो ज्ञानस 
हितस्य परा गतिरेक्यविज्गनद्रारेणोपतंहूता । ““एतत्षदयं ब्रह्म प्राणा 
ख्यम् ^ एप एको देवः” “ एतस्यैव प्राणम सुवे देवा 
विभरूवयः एतस्य प्राणस्याऽऽत्मभाप्रं गच्छन्देवता अप्येति " 
इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्ययलक्षणंः परः पुरूषाः । एष मोक्षः । स 
चायं यथोक्तेन ज्ञानकमसपुर्वयसाधनेन पापठव्यो नातः परमस्ती लेक 
परतिपन्नास्तान्निरायिकरीषैरत्तरं केवला्तज्नानिधानाधमात्या बा इ 
मित्याद्याह् । 
आत्मा वा इदमिलादिना केवलात्मवि्यारम्भप्यावपरं वक्तं वृत्तं कीर्तयति-¶रि 

समाप्तमिति । तत्परिप्मत्तिः कथं गम्यत इत्याशङ्कय ततकलोपपंहारादित्यारं- 
सेषेति । परा गृतिः परं गन्तव्य प्रा्म्यं फलमिच्ैः । उपप्हारमेव उक्योदाहरणेन 
दरयति--एतदिति । तत्र पह सवेण मोग्पेन पयुक्तोऽध्याताधिदवछक्तणः प्राण 
पूत्कृशब्दवाच्यो मवतीति प्राणस्वरूपमतेन वाक्येनोपपंदतमित्यर्थः । अनेन प्राण 
एक एवेत्युक्तमित्याह--एष इति । तर्हि वागरम्ादयो देवाः क इलाशङ्कय तस्य 
वुक्तनिरयत्रो विभरवयोऽस्य पुरष ” इत्यादिना प्राणघ्येव विभूतयो विस्तारा इत्य 
्मित्याह--एतस्येवेति । एषं सर्वात्मकप्राणस्याऽऽत्मत्वेन विज्ञानाकर्म्हितात्सर् 
देवतात्मकप्राणप्रा्िरक्षणं फं ^ परज्ामयो देवतामयो बरहमटयोऽमतमयः पमूय देव- 

* द्यमेतरेयो पनिषदैतुरूयत्राह्नणारण्यकाण्डान्तगतद्धितयाएयरस्यवतुर्पतरमपुषेयध्यरायनरि 5 
स्पा । यस्या भध्यायत्रिकरूपाया उपनिषदः सण्डषटकं वततेऽतोऽस्या आत्मषद्कमिति नारा 
भपिद्धिः । 

१क.ग१.छ. न । एषा।२क.ग. घ. छ. रक्तप" ।३ग. णः पु। ष्क. च. हः 
परमपु । ५ च. "मेसा । ६ ख. "छयेनसाः। ७च.ज. फकेविप्रः८च. छ. ज. श्टमवियावि 
५फक. द । एषे । १० ल. गतिरिति प। ११क.ग.ध. म्यं फ" १२ ख. च्वति।प्रा। 
१३क. ग, द्गः क। 



२ आनन्दगिरिकृतरीकासवलितकशषांकरभाष्यसमेता-[! प्रथमाध्याये- 

ता अप्येति य एं वेद "” इत्यनेन वाक्येनेपरहतमिल्याह--एतस्येति । तथा च 
ज्ञानसहितेन कमणा केवखास्मस्वहूपावस्यानरक्षणमेक्षस्यापिद्धेलत्सि्यथं केवलातम- 
विदयारम्भस्येदानीमव्तर इति भावः | अत्रान्तरे पवीत्मकपूत्रातमप्रा्तिग्यतिरिक्तमेक्ष 
स्यामाषात्तदर्थ कवहातमविदयारम्भो न युक्त इति केषांचिन्मतमुत्थापयति--स्नाऽय- 

मिति । एतस्यैव विषयादिमतः सुखरूपत्वेन पृरषाथतवानमो्षतवं न ॒निविषयस्य केव. 
लासस्वहपावस्थानस्येत्याह-- एष इति । अयमपि चन्मक्षः केवलात्मन्ञानेन साध्यत 
तदा तदारम्भोऽथवानित्याश ङ्य प्तविकपेणेव पताधनेन पिद्धियुक्तयाह--स चेति । 
आत्मनः सविशोषत्वेन केवलात्मविद्याया अभावादपि न तस्या ह7त्वमित्याह-नातः 

पुरमिति । तन्मतं प्रदस्य तजिराकरणाथत्वेन केवलत्मविद्यावाक्यमवतारयति -- 

तानिति | केवलक्न्ञनिति निपिरोपात्मतरिषवत्वमकर्मिनिषठत्वं कमानङ्गतवलश्षणं कम्।- 
®, ®> [कः 

तवन्धित्वं च कैवस्यमिह विवक्षितमिलययेः । 
[न 

कथं पुनरकमेसंबन्धिकेवरातभविङ्ञान विधानां उत्तरो ग्रन्थ इति 
मम्यते । अन्याथानवगमात् । तथा च पूरबाक्तानां दवतानापरन्यादीनां 
संसारित्वं दशंयिष्यत्यशनायादिदोषत्रस्ेन तमशनांपिपासाभ्यामन्व 
वाजदित्यादिना । अशनायादिमत्सवं ससार एव परस्य तु ब्रह्मणाऽ 
शनायाद्यलययश्चेतः । मवरतवेवं केवरालमङ्गानं साक्षसाधन न त्वत्राक 
म्येवाधिक्रियते । विकेषाश्रवणात् । अकरमिम आश्रम्यन्तरस्परहाभ्रव- 
णात् । कम च बहतासदस्ररक्षगं प्रस्तुत्यानन्तरमत्राऽऽसङ्गान प्रार् 
भ्यते । तस्माकम्यवाधिक्रयते । 

ननु “ ज॒त्मावा धम् ' इलयादि कथं केवरात्मविषयं ^ इमा्ठकनपृनत'' 
इति टोकवृिपरतीतेः । तस्याश्च सविशेषरिरण्यींमादवकतुं कत्वेन एराणेषु प्रधिदधः । 
ताम्यो गामानय॒द्वियाि्यवरहाराणां टके पविरशेषत्रिषयत्वप्रपिद्धः । पूवत्र “अगात 
रेतः सृष्टिः" (श्रनापुते रेतो देवाः" इत्यत्र प्रनापतिशिदृतस्य हिरण्यगभ्य प्रस्तु- 

तत्वाच्च त्य द्विषयतवस्यौनियारियासगृहीतिस्विषिकरणपूषैक्षन्यायेन शङ्ते- 

कथमिति । सविदोषविषयत्वे सल्यातमव्रि्यायाः कमाप्बन्धोऽप्यतिद्ध इलयमिपरतयोक्त- 
मकुमेपतीति । “ अत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्ीत् ? इलद्धितीयातमोपक्रमात् । 
५ एष॒ ब्रहयेष इद्धः '' इत्याच्नुक्रम्य “ पूरं ततपन्नानेतन प्रज्ञाने प्रतिष्टितम् ” इति 
प्र्तानशब्दितप्रत्यगात्मापिष्ठानतेन तद्यतिरकेण ब्रह्मशब्दितहिरण्यगमादिपरपश्च्यामा- 

१क.^तेयदातः।२ग.तत्रते। ३ ग. ^्मधियेति। ४क.ग. घ. "सन्ञाः। ५. 

देशना" । ६ ख. नु्पिः। ७ ग. ड, भमत्वंसा। ८ च. ज. "सविज्ञा । ९ ग. छ. नन्व । च. 
ननु कः 4 १०, ^त्। क" । ११ च. "सविज्ञा । १२ स. "गर्भ । १३ क. ग. ध. "दीय । 



दपर व(तानतत्् । ४4 

वमुक्त्वा प्रन्नानं ्द्मतयद्वित।यातमनोपपंहारात् ५.व एतमेव परपर बरह्म त्तममुपदरयव् 
इति मध्ये परामशाद्र्याताद्वितीयत्वस्य मानान्तरागम्यतवेनापुवत्वादमूिन्स्े दोक 
पान्कामानाप्वा ऽतः प्रमथवदिति स्मशलिदितनिरतिशयपुलात्मकनरणिकयेन 
स्थितस्य तदशोभूतवेषयिकपर्वानन्दप्रा्िलक्षणफलेक्तः । सष्टयादर्भवादात् ^ श्र 
एतमव पामानं विदाथतया दरार प्रापद्यत" इति प्रवेशोकतेः । “ तस्य त्रय 
अवक्याज्ञयुः स्प्राः ' इति जग्रदायवस्वात्रपस्य घम्रतेन मिथ्यात्वोक्त्युपप- 
तेश्च । निर्विशेषाद्रितीय।त्मपरत्वावगमेन म्रन्थस्या्यान्नरशङ्कनवकाशालोकारिमष्टभु 
ेश्ाध्यारोपापवादाम्यामुक्ततमप्रतिपत्यधमात्मन्यध्यातपाशत्परमात्मैषेहा ऽ ऽत्मश>ः 
गृह्यत इतरवत् । यथतरपु पृषटश्रवणपु “ तुस्माद्रा एतस्मादात्मन 
जकः प्मूतः ” इत्येवमादिषु परस्ाऽऽत्मनो प्रहणं यथा वेतरसि्ौकिक 
अल्मशब्दप्रयोगे प्र्यगतिव मुष्य आल्म्षम्देन गृष्यते तथेहापि भवितु 
महेति । कुतः । वाक्याप्रदशचनात् । आत्मगृहीतिरितरकतरादिलधिकरणतिद्ान्त- 
न्यायेन केवलत्मपरत्वनिश्वयाच्न सरिदिषपरत्वमुत्तरग्रन्पस्येत्याह-अन्यार्थेति । 
यचच एव् म्न इत्युक्तं तत्रऽऽह-- तथा चेति । त्था सुप्तासि च दरीयिष्यती- 

न्वयः । तु हिरण्यगभस्य स्थं रूपं वकेरानं पिण्डमदनुयामिपापताम्यां संयोजित 
वानीर इति श्रृत्यथैः । अशनायादिमत्तेऽपि निरतिशयपुसैवत्सेन देवताभावस्य 
भोकषतवं स्यादियत आह--अश्नैः्ादीति । अशनायददुःखनियतत्वाननिरतिराय- 
सुखवक्तं तस्यापिद्धमिति प्प्रारित्वमिव्यभः । यच्च ॒निर्विशचेपातमस्वहूपावस्थानस्य 
विषयादिरहितत्वेन न मेक्षत्वमिति तद्त् । तस्य योऽरनयापिपापते शेकं मोहं 
जगं ॒मूत्युमत्ेत्ती्शन।या्यत्ययश्रुतसन्नियतदुःखप्रपक्तेः । खतश्च “ आनन्दो 
बरह्यति भ्यनानपत् ' इति श्रुलन्तरादमूसिन्घ्ो लोक इतीहाप्यानन्दरूपतावगमा- 
त्स्वगेशबन्दस्य सुलपतामान्यवानित्वात् “ अनने सगे टोके ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकुभित 
उध्व विमुक्ताः ” इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मानन्दे सगे शन्दभरयोगाचच । तस्य विषयामविऽपि 
परुषायेतवानपोक्षतवमितयाह -पूरस्य सिति । एवं निधरिरोषालमविचाया मोक्षप्ताध- 
नत्वमङ्ध [कृत्य तस्या अकभिनिष्ठत्वनियमरूपं कैवल्थं न पमवरतैति वदन्पेन्याप्र- 
माप्तिपति--मूत्रखिति । विरोषाश्रवणमेत्र स्फोटयति--अकङृप्रिण इति । संन्यापिन 
इत्यथः । न केवलं विशेषाश्रषणं कितु सेनिधानात्कपिणः प्रतीतेः श्रंध्ित्व- 

%# पूर्रयेदरेयादि वाकृयाथद्शेनादिखन्तं क. ख. ग. सेश्नितपुस्तकरेषु नास्ति । 

१क.घ. हणण्येक्येः।२ख. तदन्तभ॑तः। ३ ख. (मन्यारोः। ४ ख. स्थल ।५घ 
नापि । ६ ख. "खत्रेन।७ख.ग नुदरी1 ८ ख. यद्विमदिति । «५ ख, "नाय १० ख, ^ति । 
नति" । ११ ख. ग कामिस। 



9 आनन्द गिरिषतदीकासंबरितक्षांकरभाष्यसमेता - [!प्रथमाध्यये- 

 तियमश्रवणं षासतील्याह--कृपर चेति । तथा च तदरारा कमी प्निहित इयथः । 
कस्मादिति । तते न कमे्यागर्पपषन्याप्ताश्रमोऽसतीत्यथैः | 

न च कमोसंषन्ध्यात्म॑विङ्वानं पुवैवदन्त उपसंहारात् । यथा कर्म- 
संबन्धिनः पुरुषस्य सूयौतमैनः स्थावरजङ्गपादि सरषपाण्यासत्वमुक्तं 
बराह्मणेन शब्रेणं च सू आातमेलादिना, तथेव “‹ एष ब्रहमेष इनदर; "" 
इलयायुपक्रम्य सवेपराण्यासमत्वम् । यच्च स्थावरं सू ततमङञानेत्रमित्यु- 
पसंहरिष्यति। तथा च संहितोपनिर्षदि- “एतं घषर बद्वा पहत्यु्ये 
परीमाने "” इत्यादिनां कमेत्बन्धिस्वमुक्त्वा “‹ सुर्यैषु भरतेष्येतमेव 
ब्रह्मत्याचक्षते ” इत्युपसंहरति । तथा तस्यैव योऽयमशुयीः प्र्नालि- 
द्युक्तस्य यश्वासावादित्य एकमेव तदिति शिद्रादिदलेकत्वयुक्तथू । 
इष्टापि कोऽयमात्मत्युपकरम्य भरहनातमत्वमेव प््गानं ब्रह्मेति दशविष्यति। 
तस्मान्नाकमसबन्ध्यात्मन्ञानमू । 
एवमात्मविदयां केवरं कमांबन्धिनीमङ्गीकृलय तस्या अकर्मिनिष्त्वनियमो निरा- 

कृतः । इदानीमङ्गीकारं प्रिलजंति--न चेति । परवत्र कमप्तवन्धज्ञानविषयस्य 
्रवत्मत्वोक्तोष द्रदमिल्यादिनाऽत्रापि पर्वात्मत्वोक्तेसतनेव टिद्गेनास्याप्यातन्ञानस्य 
कर्मतेबन्धित्वानुमानाद्रक्ष्यमाणस्याऽऽतमनज्ञानर्यं न कमासेबन्धित्वमिय्थः । संग्रह- 
वाक्यं विवृणोति--गुथेत्यादिना । कमसेबन्धिन इति । तस्य एष हीमं लोकम- 
स्याचेत्' (पुरुषरूपेण य॒ एष तपति? इत्यादिना सूयौत्मत्वमुक्त्वा तस्य सवीत्मतव 
«५ तस्माच्छतचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्! इत्यादिना “प्राण कूच इत्येव 

विद्यात् " इत्यन्तेन ^ प्राणो वै पर्वाणि मृतानि च” इत्यनेन चोक्तमिवयथेः। 
जगतो जङ्गमस्य तप्युषः स्थावरस्य पूयं आत्मेति मनर; । पङ्गनेत्रमिति । प्रतता 
शब्दितत्रह्नेतृकमिय्थः । स्दशन्ययेनाप्यस्य कमतजन्ध्यात्मविषयत्वमिति वद्- 
नर्वातमत्वटिङ्गस्य कमेपेबन्ध्यात्मनियतत्वमाह-- तथा चेति । तथा संहितोपनि- 
षरोदै तेति चकारान्वयः । महत्युक्ये वृहतीप्ररल्ास्ये शच एतं प्रकृतमात्मान- 
पृखेदिनो विचारयन्तीति श्रुत्यर्थः । संहितोपनिषादि प्ज्ञस्नत्युक्तस्याऽऽत्मनो 
यो युन्ञप्योढ्बणे पूदरयुदित्यादिवाक्यप्याछोचनया कमैततवन्धप्रतीतेरस्यापि प्रज्ञात्म- 

१ ख. “ति । बृहतीसदलक्षणमिति । त' । २ च. ज. 'त्मज्ञा । ३ क. ख. ग. ह, “त्मना 

स्था" । ४ च. छ. श्मकल+ । ५ क. ग. ड, च. छ. ज. "क्तं म'। ६ ग. ड. मुच्न्रयेण । ७ ग, 

ड. “शसू ८य.ज. "त् । ए" । ९क.ग. घ. च. छ. धूयुवुध॒  । १० छ. "ना मीमांसन्ते 

कः । ११ ख. च. ज. हरिष्यति। १२ च. ज. ^व्युपक्रम्य यः । १३ ।क. ग. च. "मेत । 

१४. च. ज. मम् । तयेदा" १५ ख. "सेन च लिः । १६ ख. "स्य कम॑सं। १७ क. शेव वि। 

१८९, स्यचपू। १९क.ग. ध, इ, षचेपि। 



५ 

त्वोक्त्या च कमेसंबन्धावगमात्तज्ज्ञानस्य कमम्तजन्धित्वमित्याह-- त॒था तस्येति । 
शङ्कामुपपहरति- तस्मादिति । | 

एनरुक्त्याऽऽनयक्यमिति चेत्कथं “(राणो ब्रा अहस्य" इलया- 
दिब्राह्मणेन “सुय आतपा" इति मत्रेण च निधौरितस्याऽऽत्मन 
“आतपा वा इदम् ' इत्यादि ब्राह्मणेन कोऽयपरास्मेति भश्नपूर्वकं पन- 
निधारणं पनरुक्तमनर्थकमिति चेद् । च । तस्यैव धर्पान्तरविशेषनिधा- 
रणाथत्वा्न पुनरक्ततादोषः। कथम् , तस्यैव करमसंबन्धिनो नगत्छषटि- 
स्थितितंहारादिधमंबिशेषनिधांरणाथत्वात् । केवरोपास्यर्थत्वाद्रा। अथ- 
पाऽऽसेत्यादिषरो प्रन्थसंदभे आसनः कंमिणः कर्मणोऽन्यत्रोपसना- 
भ्राप्नो कमेपरस्तविऽबिहितत्वात्केवलोऽप्यात्मोपास्य इदयेवमर्थः। मेदाभे- 
दोपास्यत्वंदरक एवाऽऽत्मा कमविषये भेददष्टिमार्। स एवाकर्मकाेऽ- 
भेदेनाप्युपास्य इ्येवर्षपुनरुक्तता । 
शङ्कावायेव सिद्धान्त्याशङ्कामाशङते--पुनसक्तीति । संग्रहवाक्यं विवृणोति-- 

पाणा वा इत्यादिना । पूर्वोत्तरव्राह्मणयोरेकारथत्वे वकष्यमाणमपि प्राणात्मविषयं 
्यात्तच निधौरितमिति पुनरुक्तमिलयरथः। स हैवाऽऽशङ्कां परिहरति--न तस्येति । तमेव 
मशषपवेकं विवृणोति--कथमिलयादिना । चगस्ुष्ठीति । « प्र इमाह्टदयनघनत ? 
त्यादिश्रवणादिलयैः । प्रकारान्तरेण पुनरुक्तं परिहरति--केवछति । दं परिहारं 
शब्दार्थ वदच्िवृणोति--अथवेति । कर्मणोऽन्यत्रेति । कमीङ्गत्वं॑तदङ्गोद॑श्या- 
पराश्रयत्वं च विनेत्यथः । अप्राप्तविति च्छेदः। अप्राप्तो हेतुमाह--कमपरस्ताव इति। 
विहितत्वादिति च्छेद उत्तरत्र हेतुः । न चैवं स्वोक्तकरमपतन्धित्वनियमल्यागापत्तिः 
माज्गधरितत्वमात्रस्य यगिऽपि कर्म्वन्धित्वस्य सविशषविषयत्वलक्षणप्य कर््ु- 
चतत्वरक्षणप्थं वाऽत्यागादङ्खीकारवदिनास्य प्षप्योक्तर्वाऽसिन्नपि पक्षे कभिनिष्ठतवं 
नेयतमिति भावः । अत्रैव पक्ष विरेषान्तरमाह-मेदेति। गेदद््रीति। इ॑तयो- 

क क क, [स्य इलयथेः । अमेदेनेति । अहतयेल्थः | 
"पिधा त्राति च परसवदद्रो पय सरह । अदि्रया ध्यु तीय 

(2 ("~ विद्ययाऽमृतमशरुते '' इति । ̂ “ कुर्न्ेरेह कपि निनीविषेच्छ 
(~ १९५ 0. 0. 98६ , म घ्नाः” इति च वाजिनाम् । न च वषैदतात्परमायुमै््याना्् । येन कर्म- 

१ख. ङ च. चेत्प्राणो.। २ ख. मस्म्येष ₹३ग. छ. ज. ^तिच।४ङ. च. छ्यादिः 
।५च छ. %परतोभ्र"। ६ ख.ग. ड. कर्मः । ७क. ख. घड. छ. "लाच्चैक । च. ज 
वदेक। ८ ह.च.छ.ज. 'मप्यपु"। ९ख. एव्क्षः। १० ख. एतमेव प। ११, 
क्था्यधिकरणत्वं । १२ सल. पत च्छेदेनोततः। १३ ख. स्य चाया" । १४स.च. छ ज. "ति 
। कु'। १५ च. वाजसनेधेना' । १६ ख. "म् । व्रतः क । हि 



६ आनन्दगिरिकृतरीकासवलितक्षांकरभाष्यसमेता-[! प्रथमाध्यये- 

परिलयागेनाऽऽत्मानमुपासीत । दितं च ““ ता्रतिति परुषायषोऽ्हां 
सृहस्राणि मर्वन्ति'? इति। वधेरतं चाऽऽयुः कमगैव व्याप्तम् । रक्षित्र 
मव्रः ““ कुर कमाणि '' इलादिः । तुथ “यावलीवमभिहोत्र 
जृद्योठिः' ““ यावर द्शएणमासाभ्यां यजेत "' टदलयाव्राश्च । ̂ “ 
य्ञप्रेदेदन्ति " इति च । ऋणत्रयश्रतेश्च । 

आत्मा वा इदरपितयादिषटृस्य स्वपक्षेऽथवत्तमुक्त्वा तस्य कर्मेल्यगेनाऽऽत्मन्नानाय- 
त्वपक्षे बहुश्ुतिविरोधमाह--व्रिद्यापिल्यादिना । अव्रिच्याराग्देनात्र तत्कार्यं कर्मो 
च्येते । ननु कुव॑नेवेति मन्त्रे वप॑शतप्य कमेनियतत्वो क्तावपि तदनन्तरं संन्याप 
स्यादित आह-न चेति । ̂ शतायु पुषः " इति श्रुतेरियर्थः । इहापि बरह- 
तीपरसखाण्यस्य रश्रस्य षटूव्रैरातमक्षराणां पहसाणीत्युकत्वा तरत्रनि पृर्षागुषोऽां 
पहस्राणीत्युक्तताद्रत्परशरतमेवाऽऽयुरिलयाह-- दातं चेति । मवन्पीत्यनन्तरमिति 

शब्दो द्रष्टभ्यः। पर्पायुष्या्वामिति पाठः पराधुः । पुरुषायुपोऽद्वामिति तु परमपि 
न्तविधेरनिलयत्वामिप्रायेण कथंनिनेयः । पुरुषायुषं चेद्षशतापिकं नासि तरिं तन्मध्य 
एव कम॑पेन्याप्तः स्यादत आह---तं चेति । तत्र मानमाह--दशितथेति । 
ननु पुराणेषु रतापिकप्याऽऽयुपो दक्चरथदेः श्रुतलाच्छतवपीनन्तरं कर्मपन्यापतः 
स्यादिव्याशङ्कय रतायःश्रतिविरोधेन तस्याथवादतवात्तथाऽङ्गीकरिऽपि जीौवनकराटस्य 
सवेस्यापि कमणा व्यात्त्वश्ुतेनेवमित्याह--तर्था याव्रलीवपमिति । जीर्णो वा विर् 
मदिति वचनान्जरानन्तरं सन्यापरः स्यारिलयाश्षङ्कय यन्ञपात्रेदहनविधानान्ेयाह-- 

ते यक्ञपात्ररिति । ननु यावञ्जीवादिवाक्यानां प्रतिपनगाहस्थ्यविषयत्वं वक्तव्यम् । 
अन्यथा ब्रह्मचारिणोऽपि तद्विषिविप्रपङ्गात्ततशच गाहस्धयात्पूर्ं कर्मत्यागः स्यादत आह- 
णेति । “जायमानो वै बरह्मणक्ञिभिन्रणवा जायतते" इति श्रतेः, “करणानि 
त्रण्यप्रङ्ूल्य मनो मरे विक्रयेत् ” इति सपृतेश्वेयथः | ततश्च तदपाकरणा्थं 
तेनापि गारस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यं न सेन्याप्त इत्यथैः । 

तत्र॒ पारिव्राज्यादिशाख् व्युस्यायाथ भिक्ताचयं चरस्तालयासङ्गा 
नस्तुतिपरोऽयवादोऽनधिठृतीथो ३। । न । परमा यैविज्ञाने फरादशेने 
क्रियानुपपत्तः । यदुक्तं “ कृप्रिण एव चाऽऽत्यङ्गानं कमसंबन्धिच 
इत्यादि त्च । परं ह्याप्रकामं सवससारदोषवनितं ब्रह्माहमस्मीयास 

१ख.ख.ग. ज. 'वन्ति। वः ।२च. 'तमनत्रक ।३ च. ्यादि। त । ४ ज. इयं 

वमाधाः । ५ क. करमैष्यते । ६ ग. 'दृछप्य । ७ ख. “त्वात्संवत्स' । ८ ख. ति भाष्यपा । ९क 

ग, घ. श्रतेर्विरोः । १० छ. '्लाद्यातस। ११ न, 'ताधविषयो वा। १२ छ. वाऽनपिक्रारिपरः। न. 

१३ ग. छ. "मार्थात्मवि ^ ड, "मात आत्मनि ९४ च छ. न. पएुवाऽऽ्त्रः। १५ च. ज धमेव 



१ प्रथमः खण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ७ 

स्वेन विज्ञाने तेन कतैव्येन वा प्रयोजनमात्मनोऽपश्यतः फलाद. 
रिया नोपपद्यते । फलादशैनेऽपि नियुक्तत्वात्करोतीति च् । त । 
नियोगाविषयात्मदशंनादिष्टयोग्मानिष्टवियोग चाऽऽत्मनः प्रयोजनं 
पदयंस्तदुपायार्थ। यो भवति स नियोगस्य विषयो श्रो छेके नतु 

# अ क तद्िपरीतनियागापिषयव्रह्माल्मलदशीं । बह्यात्मत्वदश्यंपि संशेन्निय- 

रयेत नियोगाविषयोऽपि सन्न कथिन्न नियुक्त इति सष कम सर्वेण 
सवेदा कतव्य पराप्नोति । तचानिष्म् । न च स नियोकतौ शक्यते 
केनचित् । 

“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रननेत्" “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति “व्राह्मण 
्रत्रनेदगरहात्" ईत्यारिश्चतिस्मत्याः का गतिरित्यत आह-तुत्रेति । ज्ञानस्ततीति । 

सु्न्यातेनाप्यात्मा ज्ञातम्य इति ज्ञानस्तुतिः प्रतीयत इति तत्प्र इत्यर्थः । विधित्वेऽपि 
कम[नपिक्ृतान्धपङ्गवादिविपयत्वमेवरेत्याह--अनधिकृतेति । तस्मान्नाकर्मिनिष्ठा का 
रितु कपिनिष्ठा तत्प॑बन्धिनी चेति स्थितं तदेतस्मिद्धान्ती परिदरति- नेति । एषं हि 
कर्मिनिष्ठा विद्या स्यात् । यदि विदुषोऽपि कमानुष्ठाने स्यात्तदपि प्रयोजनार्पितया वा 
प्यात्काम्य इव नियोगबह्ाद्रा प्राभाकररमत इव नित्यकमाणि। तत्र नाऽऽद्य इत्याह- 

परमार्थेति । पग्रहवाक्यं विवृण्वननिषध्याध्याहारपुवकं नजथं विवृणोति--गरदू- 
अ क 

कत प्रेयादिना । क्मवि चति । कमाङ्गक्थ्याद्यश्रयमित्यथः । परमरार्धति- 
वाक्यांश विवृणोति-- परमिति । अथप्राप्लयथमनधनिवृत्यथ वा कम स्यान्नोमयम- 
पीति वक्तु विशेपणद्रयं दोषपदेन रागद्वेपामविनापि प्रवृत्यमावं पूचयति । प्रागनु 

तकभणाऽप्यप्तबन्ध कतव्येन सबन्धो दूरापास्त इति वक्तं कृतैतेत्युक्तम् । द्वितीयं 

शङ्ते-फछादश्चनेऽपीति । ममेदं कायमिति बेद्धा हि नियोगस्य विषयो 
नियोज्यः कार्ये खकीयत्वज्ञानं च तञ्जन्पफ्ाधिनो न चाऽऽत्मनेाऽप्तङ्कित्वज्ञानिनो 
ममेदमिति बुद्धिभ॑वति । अतो न तस्य नियुक्ततवमित्याह-न नियति । तदै- 
वापपादयति-- इष्टेति । ममेदं काय॑मिति बाधाभवेऽपि चेनिगुज्येत तर्हि रानपू- 
पादिकं ब्राह्मणादिना कतव्य स्यादधिष्टोमादिकं च सवदा कर्तव्यं स्यान्निर्निमित्तत्वा- 

विशेषारित्याह-- ब्रह्मात्मस्वेति । न किन नियुक्त इति । नन्दयन सर्वेऽपि 
नियुक्त एवेलयथः । किंच नियोक्ताऽप्य्य किं यः कश्चन परुषो वेदो वा । आये 

{1 --------------- ~~~ ---~- ~~~ 

१ख. च. श्ञाते क । २ क. 'रीतोनि। ३ ख , (तद । ४ ज. “पिन कः । 
५ ख. ग, घ. शिदनि"' ६ ग. सवक । ७ क.ग. घ. जेदूव्युत्थाः। ८<ख दतिश्रु। ९ 
निष्ठैव वि । १० "पेधर्थेऽध्यादा ११ क. ख. शोकथाया' । १२ क. ग, घ, "टितेन क । 



1 आनन्दागारदतर।कासवारितश्ांकरभाष्यसमेता- [! प्रथमाध्याये- 

विदुष हृशवरातमत्वज्ञानात्सैनियोक्तवेन खनियोज्येनान्येनास्य नियोन्यत्वं स्याच्च 
विरोधान्न पमवतीत्याह--न॒ च स इति । तस्येव स्वैनिषोक्तृत्वादित्यथैः । 

अस्नामस्यापर तसमवत्वाज हि स्वविज्ञानोत्येन वचसा स्वयं 
नियुज्यते । नापि बहत्िःस्वाम्यविषेकिना भृस्येन । आस्नायस्य 
निलत्वे सति स्वातन्त्यात्सवौन्मति नियोकत्वसामथ्यंमिति चेत् । न। 
उक्तदोषात् । तथाऽपि सर्वेण सवेद। सवेमविकिष्टं कमे कतेग्यमि 
त्यक्तो दोषोऽप्यपरिहायं एव । व्रदपि शास्णेव विधीयत इति चेत् । 
यथा कमेकतेव्यता श्ाच्चेण कृता तथा तदप्यालमङ्गानं तस्यैव कमिणः 
शास्नेण विधीयत इति चन्न । विरुद्धाथबोधकत्वानुपपत्तेः । न 
धकस्मिन्कृताकृतासंबन्धितं तद्विपरीतत्वं च बोधयितु शक्यम् । शीतो 
ष्णतामिवाग्ेः । 
नुतवन्यस्य नियोज्यत्वामवेऽप्यास्नाधेन विद्वानियोन्यः स्यादिति द्वितीयमाश्ङ्कय 

तस्याऽऽम्नायस्येश्वरतामापन्नस्य सविज्ञानपूर्वकरत्वात्स्रवचनेन सस्य नियोज्यत्वमकत्र 
कमेकतैत्वविरोधात् सेमवतीत्याह-- आन्नायस्यापीति । किंच व्याकरणदस्तत्कतू- 
पानिन्यादिज्ञेयेकदेशाथेविष्यत्वद रेनेन वेदस्यापीश्वरजन्यस्येश्वरज्ेेकदेश्चविषयत्वेना- 
सपन्ञत्वादप्यधिकञ्ञेशवरनियोक्तत्वमयुक्तमित्याह-- नापि वहुविदिति । अकिविकि- 
नेलयल्पज्ञनेत्यथ; । अचेतनत्वाद्वा तप्याविवेकिलवं मृत्येन न ॒नियुम्यत इत्यनुषङ्गः । 
.नुनु वेदस्यशवर्तानपूवैकत्वपृ्े पूर्व क्तदोषानुषङ्गऽपि तस्य नित्यत्वपकषे नायं दोष इति 
शङ्कते-आश्नायस्येति । तस्याचेतनस्य नियोक्तत्वं न समवि तस्य चेतनध- 
मत्वादित्युत्तरमाह- नेति । नियोक्तत्वमम्युपेत्यापि दोषमाह-उक्तदोषादिति । 
तदेव विवणोति -तथाऽपीति । अनियोज्यस्यापि चेत्कतैप्यं विदुषस्तहिं सर॑ 
शिं विहितं सर्वणापि कपष्यं संकोचे हेत्वमावादित्यैः । अपद्धित्हमात्मतवज्ञानस्य 
कर्मकतम्यतायाश्च शान्नेण कतत्वादुमयोरपि श्ाच्लयोः प्रामाण्याविज्ेषात्कदाचिदात्म- 

जञानं कदाचित्कम।नुष्ठानं च स्यादिति शङ्कते--तदपीति। तदेव निवणोति- यथेति। 
स्वामाविकाकत्रौत्मबोधेन पक्ृदुतन्नेनैष कतताबोधनाधनान्न पुनः शाश्चेण कर्तत्वबोधः 
पमवतीत्याह--नेति । इताङ्कृतेप्यत्न कृतमिदानीमङृतमितः परं कतेग्यं यत्तदुच्यते । 

१च. किभुः।२सख. च. छ. 'दाऽ्वि'।३क.छ.ज. प्युक्तदो ।४ख.च. छ, ज. 
श्वोऽप" । ५ ख. 'ब्ेणेति । छ. "बरेणेवेति । ६ च. छ, ज. श््ेणेव वि" । ७ क. चेत्तन्न । ८ च, 
छ. "बोधानु । ९ च. छ. ज. "क्य कृताः । १० क. ख. ग, च, छ. ज. "कृतसं" । ११ च, 
छ. ज. 'ष्णत्वमि। १२ क. ग. ध. “न्यनि । १३ ख. स्वज्ञा" । १४ ख. कतेकमेवि" । १५ क. 
"दीनवद्रैद' । १६९ ख. ¶ विक्षि" १५ स. न्तं कमे त १८ ख. वेण सवेदाऽपि। १९ क. ह1। 
तन्नेति । २० क. "तमतः । | 



प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ९ 

ज चषटयोगचिकीपौऽऽत्मनोऽनिष्टवियोगचिकीषां च शालृता सर्व- 
पाणिनां तदश्चनाच्छाञ्चकृतं वेत्तदुभयं गोपालादीनां न हृदयेताशाख्न 
त्वात्तेषाम् । यद्धि स्वतोऽग्राप्तं तच्छाद्ञेण बोधयित्यम्। तचेत्त॑कते 
व्यताविरोध्यात्मङ्गानं शाष्ेण कृतं कथं तद्िरदां कतेव्यतां पुनरुत्पा 
दयेच्छीततामिवाभ्रौ तम इवे च भानौ । 
एवं तावनज्ञियोगाविषयाकत्रौत्मदरित्वाद्धिदृषः प्रयोजनाधित्वामावान्चं विदुषो न 

कमेष्युक्तम् । इदानीं स्वत इष्टानि पंयोगवियोगरूपप्रयोजनायितामविऽपि विदुष 

स्वगैकामो यजेतेतिगाखेणेव प्राऽप्याधीयत इत्याशङ्कय स्वमावतः प्राप्तप्रयोजनािता- 
नुवदिन तदुपायमात्रं शान्ञेण बोध्यते न तु स्ताऽप्याधीयते । अन्यथाऽशाचन्ञानां 
तदथिता न स्यादिदयाह- न चेष्टति । अत्र चिक्राषाशब्देन फटेच्छामात्रमच्यते न 
पु कतुमिच्छा फटे तदयोगादिति । नुन कताक्षतापंबन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च विरुद्धत्वान्न 
बोधयति चेच्छा ताह कृताङिताप्रबन्धित्वमेव मा बेोधीत्याशङ्य तस्य मानान्तरा 
पिद्धत्वेनावरयं शाल्बोध्यत्वे वक्तभ्ये तद्विपरीतत्वस्य मानान्तरसिद्धस्थव न शाल 

बोध्यत्वं विरुद्धतादिलयाह--युद्धीति । चेदिति निशे । तेति । इदे ऊत- 
मिदि कतव्यमिति ज्ञानविरेधीय्थः | कर््यतां तन्ज्ञानमिलयर्थः | | 

न बोधयलयेवेति चेत् । न। सर प्र आत्मेति तिव्रासह्नानं रह्मि 
चोपसंहारात् । तदात्मानमेवावेत्तसमसीलेवमादिवाक्यानां तत्पर 
त्वात् । उत्पन्नस्यं च ब्रह्मालविङ्गानस्याबाध्यपानतान्नानुतपन्नं श्रान्तं 
वेति शक्यं षक्र । 
विध्यमवेन वेदान्तानां न तादगात्मनोधकत्वमिवया्चङ्कय पुरुषस्य कतेव्याभिमुखी- 

करणायत्वद्विषेरिहाऽऽत्मज्ञानामिमृखीकरणार्थं॒विधिस्हपस्यार्भवादस्य सत्वात्स 
रूपवोधकस्य तत्परवाक्यस्यापि सच्वाच्च नैवमित्युत्तरमाद- न बोधयतये्रेटादिना। 
उपप्तहारारिलनेन तत्पहचरितमात्सा वा इदमिदयादयुपकरमादितात्पयटिङ्गं सूचयति । 
ज्ञनेत्पत्यनुवादिका एव श्रू(वादकश्च)तिबरादप्यनुतत्तिशङ्का न कल्याह पदार्थ - 
नप्रिति। तदिति जीवद्पेणावस्थितं बरह्मेलथः। छन्रोग्य्हयदप्येवमेवेति वदन्गतिप्तामा 
न्यन्यायं दशयति-तखमस्नी ति। अनेन तद्ध स्य विजह्धपिति वाकयरेषोऽप्युपरष्ष्यते। 

१ज. चेदु ।२ग. च्कृते कः । ३ क.ग. घ. ड. 'तकमेक"। ४ ख. ^रद्रक' । ५ख. व 
भा) ६ ख. चन ।७क.ख.घ. ड. श्यो । ८ क. “थित्वाभा) ९ड, वेवि । १०द 
धित्वानु' । ११क. ग. नक ।१२घ.ट. तु कमे क । १३. कृतस" । १४ ध. `कृतं । 
१५ ख. "धीदिलयाः। १६ ख. "ति । त्चेदिः। १७ ख. श्राम् । क । १८ क.ग.ध. ङ. 
इत्युप । १९ ख. शस्य त्रः। २० क. 'रिताग्म' । 

; 



१० आनन्दगिरिढृतटीकसंवलितक्षांकरमाष्यसमेता-- [! प्रथमाध्याये- 

अयमात्मा ्रह्ययादिराद्िशषब्दा्ः | कत्रात्मबोधककमकाण्डविरोधादुत्पन्नमपि ज्ञान 

भ्रान्मिलयाक्शङ्व तस्य यथाप्राप्तकन्नात्मानुवादनोपायमात्रपरत्वान्न वस्तुपरवदान्तन- 

यज्ञानाधकत्वमियाह--दःपत्रस्येति । नानु्न्नमिति । वाक्यश्रवणानन्तरमकं- 

त।ऽऽत्माऽहमितिज्ञानस्यानमवपिद्धत्वान्नाहमकर्तेतिविपरीतन्ञानदशरेनाच्च नामय वक्तु 

शूकयमित्यथः । 

त्यागेऽपि प्रयोजनाभाव्रस्य तुस्स्वमिति चत् । न, ““ अक्रृतेनेह 

कृश्चून ' इतिस्मतेः । य आहुत्िदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुयादिति। 
तेषामप्येष समानो दोपः प्रयोजनाभाव इति चत् । त । अक्रियामात्र 
स्वादनव्युत्थानस्य। अविद्यानिमित्तां हि भयाजनस्य भावो न वस्तुषमः 
स॒रुमाणिनां तदशेनात् । प्रयोजनतृष्णया च प्ेथमाणस्य बाञनःकायः 

महृत्तिद शनात् । “ सोऽकामयत जाया पे स्पात् ` इद्यादिना पुत्र 
वित्तादि पाङ्लक्षणं काम्यमत्रेति ““ इभे ह्यत साध्यप्ताधनरक्षण एषण 

एव्र ' इति बाजसनेयिव्राह्मणेऽधारणात् । 

विदषः प्रयोजंनामावात्न कमणि प्रवृत्तिरित्क्तं तहि त्यागेऽपि प्रयोजनामावा- 

तत्रापि न प्रवृत्तिः स्यादिति शङ्कते--ल्यागेऽपीति । तस्य विदुषः दोन कमणाऽर्थो 

नासि । अङ्कतेन कमीमवेनापीद् ठोके नर्थोऽप्तीति गीतासु स्मरणात् । व्यागेऽपि 

प्रयोजनामावस्य तुद्यत्वमिति चदियन्ययः । शङ्कामेव विवृणाति--य आहुरिति । 

कर्मत्यागस्य व्यापारात्मकरतवे व्यापारस्य क्वशात्मकत्वात्तदनुष्ठान ्रयोजनयक्ष स्यात् । 

न त्वेतदस्ति कितु क्रियामावमाचरभोदरापरीन्यरूपम् । तस्य च स्वास्थ्यवरूपत्वात्स्वत 

एव प्रयाजनत्वान्न प्रयाजनान्तरपह्नलतामति परहरत नात | यागस्यान्यत्र कृत्त- 

व्यापारहतजन्यत्वाभावान व्यापारत्तराम्ति वक्तुमन्यन्र कप्तव्यापारहतमाह- अविद्य 

ल्यादिना । यद्वा विदुषः कथं यतनं व्रिना व्युत्यानमेदापीन्यमात्रेण त्िध्यतीत्या 

शाङ्कय क्रियदित्वमावाक्छियामाव इति वक्तं तद्धतुमाह--अविघ्रे्ादिना । परयो- 

जनस्य भूवि इति । ब्रवूननह्य तप्णल्यथः । तस्या वस्तुधमत्वं ववदुष।अप त्ष्णा 

स्यादिति ततनिमेधति- न् वस्तथं इति । न व्स्तृस्वमाव इलर्थः । वस्तुधरतवे हि 

विदुषामविदषां च सु्मृद्ितादीनां सा स्यान्न तेतदलि । तत्र हैतुमाह-- सपति । 

तदशधखदिति पठे वतस्वमावाज्ञनिनां गोपालादीनामपि तूप्णाद्ेनान्न सतुधमं इति 

कथचिद्योञ्यम् । तृष्णाया अव्िद्याजन्यत्वमुक्त्वा तस्या व्यापाररेतुत्वमाह--प्रयो 

जनेति । दु्रीतद्िति प्श्चम्यविद्याकामदोपनिपित्ताया इत्युत्तरत्र हेतुत्वेन संबध्यते । 

१ख. पदिक ।२ख. ° वृ्रोतमाः।३च. "दिनापु'। ४ ख. जनतृष्णामा'। ५१. घ. 
"लुक्ते त" । ६ ख. पेक्षितं स्याः 1 ५ ख. स्थ्यरू । ८ क.ग.ष. ड. त्वेवि। 



प्रथमः खण्डः] एेतरेयापनिषत् । ११ 

केवलं दनमेव रित् श्रुतिरप्यप्तीत्याह--सोऽकाप्रयतेति । घोऽकमयतत्या- 

दिने द्धे एषे एवेति वाक्येन च पुत्वित्तादि काम्थमेवेति बाजुप्नेयित्राह्मणेऽवधा 

रणादित्यन्वयः । पुदङकलक्षणमिति । जाय पूत्रैवमानुषवितदवयकममिः पशचमिर्योगा- 

तपङ्करक्षणं कर्मैत्यधैः । घरमे इत्यस्याभेमाह-- साध्यसाधनेति । 

अुत्रिद्याकामदोपनिमित्ताया वाञ्जनःकायप्रहटतः पङ्लक्षणाया 

विदषोऽविद्यादिदोपाभातादनुपपंत्तः क्रिय(भावमात्र व्युत्थानं नतु 

यागादिवदनुष्ेयरूपं भावात्पक तच्च वरिद्यवित्पुरूषधमं इति न प्रयाजन 

पन्ेष्वयम् । न हि तमति अविष्स्योदित आके यद्वतेपड्कण्टकाश् 
पतनं तत्किपरयोजनमिति भश्नादैम् । व्युधानं तदेथेमाप्रत्वान्न चोदना 

हमिति । गाैस्थ्ये# वे्यरव्रह्मयिज्नानं जातं तत्रैवास्त्वरुषेत आसनं 
न ततोऽन्यत्र गमनमिति चत् । न । कामप्रयुक्तलद्रादस्थ्यस्य । एता- 
वान्त कमि इति । उभे हते एषणे एपरेलव्रधारणात् । कामनिमित्तपुत्र- 

वित्तादिसंबेन्पनियमामावमातरं न हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते । 

ततो+ न गारहैस्थ्य एवाकैत आसनयुत्पन्नपि्स्य । एतेन गुरुशुश्रूषा 
तपसोरप्यप्रतिपत्तिविदुषः सिद्धा । 

एवं क्रियतु प्रदम तदमवद्रिव विदपः क्रियामावोऽयत्नपिद्ध इव्याह-- 

अविध्ाकापेति । पाङ्कलक्नणाया इति । जायापुत्रदेवित्तमानुपरवित्तक्रमभिः पञ्च. 

मिर्यते साध्यत इति पदिकी प्रवृत्तिः परङ्कखक्षणत्युच्यते । पञ्च्रस्यायोगेन 

गौण्या वृस्या पङ्च्छन्दःसेबन्धोपचारातश्चक्षरा पङ्कः पाङ्का यज्ञ इति धते- 

रितयर्भः । पङ्कक्षणाया इत्यनन्तरमनुपरपततेरित्यनुष ङ्गः । व्युत्थानमिलयनन्तरयल्न- 

षिद्धमिति शेषः । एवं च क्रियामवस्यदापीन्यत्मकस्य पुरुष्वभव्रत्तनायत्न 

पतिद्धत्वे सति न प्रयोननपिक्चत्याह--त्च्चोति । -पुर्पध्रम इति । पृहाल्तनत 

इत्यै: । अ्ञानकरायैस्ाज्ञननिवृत्तावयत्नत ए निदृत्तिरियत्र दृटान्तमाह -तर 

हति । व्यु्थानस्य पूव्यापाराधीनत्वामवि तरिभरनवकशाद्विदुषो नियमन ब्यु्यानं न 
~~~ 

* क, सं्ञितपस्तके वदिरुदितः--्थ्थ वा कुत्रैतः परब्रद्यविज्ञानं जातं येत्त्रैवाऽस्पूनं 

ल त॒त्तोऽन्युः। + क. संक्ञितएस्तके वर्तः - ताऽद्वत उल प्रीवयस्य गाहंस्थ्य आनं 

नैव भवति । एतेन । 
_._-_ -------~~- 

---- -~-----------~ 

(म ~------ 

१क. ग.घ. ड, छ. ज. "ह । सनोऽक्ामदतेद्या । २ क. ख.ग. च. च. छ. ज. 

षनु'। ३ग.ज. पत्तरभ वाद्क्रि' । च. "पत्तरभावाच्कियाः । ४ ज. यामा ।4 < च. छ 

ज. श्यावृत्तपर" । ६ च. छ. तकः । ७ क. ख. श्रैव वासं कु । ८च, छ. कात । उ'। ९ च 

धाभाः। १० ख. "मात्रमेव दहि। ११७. त 1 तता । 



१२ आनन्दगिरिषृतदीकासषलितक्ाकरभाष्यसमेता-[ प्रथमाध्ययि~ 

पिध्यतीति शङ्खते-द्युधानं वर्हीति । तूतोऽन्यत्र गुप्रतमिति । परिनान्यस्वीकार 
इत्यथैः । कं गरस्थ्यशब्देन गदष्योऽहमिलयमिमानपुरःसरं पुत्रवित्ता्यमिमान 
उच्यत उत गृहस्थटिङ्गधारणम् । नाऽऽद्यः । विद्ययाऽविद्याकायीभिमाननिवृत्तेरि- 
त्याह--न करापेति । न द्वितीयः । डिद्धेऽप्यमिमानराहित्य्य तुद्यत्वात् । न चैवं 
पारिनाज्यरिङ्गेऽप्यमिमानामावात्तस्याप्यप्तिद्धिरिति वाच्यम् । पतैतोऽप्यभिमानराहि 
तयेन सवैप्॑बन्धराहित्यलक्षणं हि परमहंप्परित्रानो लक्षणं न खिङ्कपारणम् । “न 

छिङगं परमकारणम् ? इति स्मरः। ततश्च रिङगेऽप्यभिमानसून्यस्य पालिज्यं तिद्धमि- 
त्याह-काप्रनिपरित्तेति । गादैस्थ्य इति । अभिमानात्मक इत्यर्भः । तरि गुरशु- 
श्रूषादावप्यमिमानो न स्यादिलयाशङ्कयष्टापत्तिरिव्याह-- एतेनेति । 

अत्र केचिव्गरहस्था भिक्षाटनादिमयात्पारिमवाच त्रस्यमानाः स्म 
दृष्टां दशेयन्त उत्तरमाहूः । भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियमदशेनाहैह 
धारणमात्राथिनो ग्रहस्थस्यापि साध्यसा्॑नैषणोभयविनिगक्तस्य देह 
माज्रधारणायमशनाच्छादनमात्रमुपजीवतो शह एवास्त्वासनमिति । -च 
स्वगृहविेषपरिग्रटनियमस्य कामप्रयुक्तत्वादिः्ुक्तोत्तरमेतत् । स्वग 
विरोषपरिग्रहाभावे च श्रीरधारणपात्रपरयुक्ताशनाच्छादनायिनः स्वप- 

रिग्रहविशेषमावेऽथाद्धिरधकत्वमेव । शरीरधारणाथायां भिन्षाटनादिषु 

प्रत्तां यथा नियमो भिक्षोः शौचादो च तथा गहिणोऽपि विदुषोऽ 
कामिनोऽस्तु निल्यकरमस नियमेन प्रहतिथवजीवादिभुतिनिगुक्तत्वा- 

॥ क ९ 

त्मत्यवायपरिहारायेति । एतल्नियागाविषयत्येन विदुषः प्रयु(त्युमक्तम- 
क 

दाक्यनियान्यत्वाचेति | 

नमु यथा पूत्रादिवन्ध नियमरहितस्यापि त्वन्मते देहधारणाथिना भिन्नः परिग्रह 

व्यावतेनार्थो मिक्षाटनादि नैवेति नियमोऽङ्गी क्रियते तथा गृहस्यस्याप्यमिमानङ्गन्यस्येव 
सतो देहधारणाथं गृह एवास्त्वाप्तनं न भिक्षुकत्वमविशेषारिति शङ्ते--अश्र 

ङेचिद्रृहध्था इति । तेषं न न्यायो मूलं रितु दृष्टमयादिकमेव मूरमित्युपहप्न्नाह- 
भिक्षादनादीति । प्रसिमिवः पामरैः क्रियमाणस्िरस्कारः। सृक्षमेति । काक्का व्यतिरेकेण 
स्थटदृष्टय इत्यथः । मिक्षाटनादीलाहिश्चम्डेन प्राकप्रणीतमयाचितमित्यादयो गृह्यन्ते । 

१ क. 'तोऽभिः। २ ख. हियं हि। ३ ज. धनोभः। ४. शुत्व'।५क.ग.ध. डः 
थाय भिः। ९ छ. णदेप्रः। ७ग. छ. श्लोः प्रव्रसिःशौः। ८ग.ध.ड.्दौतः। ९.ख.ष. 
'्ार्येति । १०क.ख.ग. ध. इ, “योगत्वाः । ११ ख. 'दिरेवेः। १२ क.ग.ध. ड, चरिदेति। 

१३ ण. "पसंहरन्नाः । 



प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । १३ 

 देहधारणमात्राधिनो मिक्षोरिति पूरेणान्वयः । सिद्धान्ती तस्वभूतस्य ्ीपरिग्रहोऽक्ति 
कान् वेति विकदप्याऽश्ये दूपणमाह--ज स्वेति । खंगृहविशेषशब्देन विशेषो 
गृह्यते । द्वितीये ख परिग्रहवत एव द्रव्यपरिग्रहाधिकारात्तदमविऽथीद्रग्यपरिथिह- 
निषृत्ते्तद मावे प्रकारान्तरेण जीवनपिद्वेरथद्धिक्षाटनादिनियम एव सिष्यतवियाह- 
सवगदेति । न च पुत्रादिपरिगरदीतेन जीवनमघ््विति शङ्कयम् । तैरपि स्वस्य सत्वेन 

सबन्धामावे तदीयस्यापि परकीयद्रः्यतुस्यत्वेन तत्रापि भिक्षुतवनियमादिति । अन्ये 
तु भिक्षोरपि मि्षाटनादो सप्तागारानपंङकक्तानियारिनियमः शौतरादो च चातु 
प्यादिनियमश्च प्रयवायपरिहाराथ यथप्यते तथा यावज्जीवादिश्तिबात्रल्यवायप- 

रहिराथं॑निल्कम॑णि नियमेन प्रवृत्तिरियाह्तदनुत्रदति-श्ररीरधारणाथाया- 

मिति । अङ्ुवेत एव गृहे ऽवस्थानं पूरममते शङ्कितम् । अस्मिन्मते त्व्चिहोत्रा- 
चनुष्ठानमपि कतेग्यपिति शङ्कते । पथा पूर्॑परिग्रहव्याृत्यर्थो मिक्षाटनादिविषयो 
दृष्टशगीरधारणप्रयोजनो नियमो दृ्टान्ततवेनोक्तः । इह तु स॒ भिक्षा(टनादिगतक्षा- 
गारत्वादिविषयोऽदृष्टाये। दृष्टान्ततेनोक्त इति मेदः । दषयति- एतदिति । तस्य 
प्थैनियेक्त्रीश्वरातमत्वा्च न नियोज्यत्विलायुक्तमित्याह-- अशक्येति । 

यावज्ीवादिनिलयचोदनानथंक्यमिति चेत् । न। अदद्वद्विषयत्वेना- 
यवात् । यत्त भिक्षोः शरीरधारणमात्रपृत्तस्य प्त्ेनियतत्वं तत्म- 
दत्तम भयोजकम् । आचभंनप्हृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्य॑मयोजनाय- 
त्वमवगम्यते । न चाग्निदयत्रादीनां तद्रदथपाप्तम्ात्तिनियतत्वोपपत्तिः । 

। क 
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ताह तच्छतेरप्रामाण्ये भिक्षाटनादिनियमव्िधेरपि तत्स्य।रित्यमिप्रायेण शङ्ते- 

यूषरज्लीवेति । अविडुपि नियोज्ये तत्प्रामाण्यं घटत इति नोक्तदेष इत्याह - चेति । 
तदुक्तप्रतिनन्दीं परिहतुमनुवदति-- यिति । दूषयति--तयषत्तेरिति । आचमन- 
विधिनाऽऽच््ने प्रवत्तस्याऽऽधिको यः पिपाप्तापगमस्तस्य यथा नान्यप्रयोजनाधेत्वं 
प्रयोजने प्रयुक्तिलदरथत्वं नाऽऽचमनप्वृततिप्रयोनकत्वम् । तद्रज्जीवनार्थं॑मिक्षारौ 
रवृत्तस्य यस्तत्र नियमः स्त न भिक्षारिप्रवृततेः प्रभोनक इत्यथैः । एतदुक्तं भवति 
नियोज्यत्वामावाक्किछ त्रह्मविद्रो नियमविध्यनुपपत्तिराशङ्कयते । तन्न युज्यते । कथम् । 

6 ~ । ~ ~ नियम्यो हि नियोगक्तिद्यभमपक्षयते । नियोगश्च प्रवृत्तितिद्यथम् । प्रवृत्तिश्वेदन्यतः 

१. "ह । तेति । २ क. स्वस्वगृहेवि'। रेख. ते।नद्रिः। ४ क. 'तीयेऽपिन्ली। 

ख. तीयःन्ञी'।५ख वे स्वकीयः। ६ क.ग ध. ड. शयूयिति। ७ ख. ^तेऽशङ्क। भः। 
< के. तथेतिप्"। ९क ग.ध. ङ. 'क्षादि'। १० क. “मने प्र । ११ छ. न्यतो । १२क. 
हिश्रेते।१३ग. घ. ठ, बन्दि प। १४ ख. 'मनप्र । १५ ग, इ, 'जनत्व+ १६ क, 'ेक्षते । 



१४  आनन्दमिरिकृतरीकासवलितशकरमाष्यषमेता-[ {प्रथमाध्याय 

विद्धा $ नियोमेन । अत एव दीपूरणमानियोगादेवावहननाियमेन प्रधृत्तििद्धो 
तत्र न प्रथङ्नियोगोऽङ्की क्रियते| तदमवे च न नियोज्यापेकेति ब्रह्मविदो नियोज्य. 
त्वाभवेऽपि न नियमविध्यनुपपत्तिरिति । अगिहोत्रादि्रृतेस्वन्यतोऽपिद्धत्वन तद्वि 
धित एव तत्र प्रवृततषैक्तव्येन(क्तव्यत्वेन) तत्सिद्धं तत्र नियोगे वाच्ये तस्य तत्र 
नियोज्यपेक्ेति वेपम्यमाह- न चाग्निद्यतरेति । | 

अथेप्रा्त्तिनियमोऽपि पयोजनाभवेऽनुपपश्न एवेति चेद् । न । 
वक्नियमस्य पूतरभत्तिसिद्धलवात्तदतिक्रमे यतनगारवादुयप््वसयुत्था- 
नस्य पुनवचनाद्निदुषः कतेग्यलरोपपत्तिः । 
नियमविधो नियोज्यानपेक्षायामपि तप्य इशात्मकरत्वास्रयोजनविक्ता वाच्या । तद- 

भावान्न नियमः सिध्यतीति शङ्कते--अथेति । ठतियमस्यापि पूरववाप्नावशदधिव 
प्रा्तत्वात्तत्नापि # नियमविधेरवकाश्नो येन प्रयोजनापेश्षा स्यादिति परिहरति-न 
तूदिति । यद्यपि नियतेन वाऽनियतेन मिक्षाटनादिना जीवनं पिध्यति तथाऽपि विचो- 
तप्तः पूर्वं विदयाषिद्यथं नियमस्यानुष्ठिततवत्द्राप्तनाप्र््यद्वि्योतपत्यनन्तरमपि 
नियम एव प्रवतेते नानिय॑मे । तद्वासनानां नियमवाप्नाभिरलन्तममिमूततेन पुनसत- 
ददोधनस्य यत्नप्राध्यत्वात्ततस्तत्र न प्रवतत इति नियमोऽप्यथपतिद्ध इत्यथः । एतेन 
प्रयवायपरिहाराथेत्वमपि नियमानुष्ठानप्य निरं तस्य विदुषः प्रयवायाप्रपकतेरिति । 
एवमृक्तरीत्या य्युत्थानस्य त्रिध विना खतः प्रापतसवेऽपि पतति तत्कपेव्यताविषिमपि 
विदित्वा व्युत्थायेत्यादिकमनुमोदते विद्रानियाद--अभपाप्स्येति । विधितः 
कतेग्यत्वोपवत्तिरिलथैः। न च विधेः प्रयोजनामावेऽपरवतकत्वादिति वाच्यम्| 
प्रपोचरणामयदानादितैषपृ्यधमप्राप्तयर्थते विधेरथैव्ात् । नं च तस्यापि वैयर्थ्यं 
शङ्कयम् । विदुषि परमहं टोकपमरहाथत्वात् । तस्य तु पेग्रहप्य पूवाम्यसमेत्री- 
करुणारिवाप्तनप्राप्ततवेन ब्रह्मवि्योपेश्चदावितर प्रयोजनानपेक्षणात् । यद्रा प्रारन्धक- 
माकिपरेदेन्धियादिप्रतिमातिनाविचारितयुव्ञवदिशरुतिजनितकर्मकतैन्त्रान्तौ तन्नि- 
वैनेन वा विदुष ्युत्थानविपेरथवक्तेषपेतिरिति भावः | 

अदरिुर्पारपरि शषुणा पारिव्राज्यं कतेन्यमेव । तथा च ^“ शान्तो ॐ „ॐ ॐ 

दातः ' इयादितर्चनं रमाणम् । रंपदपाद्रीनां चाऽऽतददेनपाध- 
क 

१ख.्निः।२ड.ज. गृक्तोीनिय'। ३ ग. श्यमः प्र । ४ छ, विः ।५च. "प्रसि । 
६ख. छ.श््यचन्यु"।जख.ग. तव्योपः। <ग.घ.ड.नविः।९ग. ड. "यमः। त 
१०ख. द. त्वे सः।११ग. घ. ड. पर्ता १२३. म् । प्रेषो । १३ ग. ड. धप 1१४क 
ण, इ, व्यत्वघ्रा। १५ खं. पत्ता । १६ क. ग. ध. ह, ्रम्राप। १७क.१. ध, इ, मुमिन्रणा। 

१८. च्. छ. न. चनम् ।१९च. ज. श्रमना । 



प्रथमः खण्डः] देतरेयोपनिषत्। १९ 

नानामन्याभरे त्वनुपपत्तः । ̂“ अल्याश्रपिध्यः परमं पतितं प्रोवाच 
सुम्यश्रपिसंधनुषटय् 2 इति च शेताश्वतरे विन्नायते । ५ च क्मणान 
भरना पनत त्यागेन अग्रतुखमाख्ुः ” इति च कैवद्यक्चतिः । 

 तेष्छप्यमासरेत् "' इति च स्मृतेः । “ ब्रह्माश्चमपे वेत् " 
इति च । ब्रह्मचयादिविद्यासाधनानौं च साक्येनलाश्रमिषपपत्ते 
गौरसथयेऽसंभवात् । 
एवं विदुपो ्युत्थानप्रप्ताधनेन विदाया अकर्मिनिषठतवं साधितम् । तेनैव च तस्याः कमी. 

सेवन्धोऽप्यथंत्पाधितः। दृदानीं विविदिपोरपि व्युत्थानं प्र्ाधयन्वि्यायाः कर्थिनिषठत्वं 
करमप॑बन्धित्वं च दू(।पालमिलाह-अद्िटूषा ऽपीति । ततर श्रतिमाह-तथा त्ति उप- 
पत्तिक महितो मूहवाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पद्रेदिति श्रतिदेषः। तत्रोपसकब्देन 
सन्यासो विहित इति भावः । दरामादिपाधनानां पोप्कस्येनानषएानस्य गरहस्थारिष्वपंम- 

वात्तद्धिधिनाऽप्यर्थादाक्षिप्यते सेन्थाप् इति रतार्थपत्तिप्याह- शरंपदमादीनां चेति । 

चशब्द उपरमपमुचयाथेः । नेदं विद्द्धिषयम् । तस्य साधनविषिवेयथ्य।त् । किंतु 
वरिविदिषुविपयमिति वक्तमात्मदश्नपाधनानामित्युक्तम् । अ्याश्रपमिभ्य इति। ब्य 

चयादीन्दपान्तानाश्रमधर्मवतैः आश्मानतिक्रम्य वतेते परमहंस इति सोऽत्मक्रमि्च 
वदेनोच्यत इति तद्विपिरतर प्रतीयत इलः । पिपवनुष्टं मन्रपमृदेत्ौनिपमहेवा 
सेवितं तत्वं प्रोवाचेत्यथः । न करणेति । लयागस्य पताक्षादमृतत्वप्ाधनत्वामविना- 
मतुप्वप्ाधनं ज्ञानं लगना ऽऽनशुः प्राप्तवन्त दृत्यमिधानेन ज्ञानप्राधनत्वेन त्यागोऽत्र 

न्याप्रमूचरदिति स्मत्यथः। ब्रह्मेति । द्त्तानपाधनीमूत सारम ब्रद्मध्रप 
संन्यास इत्यर्थः । किंच “ एकाकी यतचिन्ना्रा ?' इत्याद्युपक्रम्य “‹ ्रह्मचारितते 
धतुः । सुनः प्यम्य मच्चित्तो युक्त आनीत मत्परः " इत्यनेन ब्रह्मचयादिप्ताधन- 
विधिबलादप्यर्थात्न्यापतविपिरित्याह ~- व्रह्यचयादीति । 

9 9 $ (^ (४ € ५. ष, 

न चासन्ने साधनं कस्यचिद्यस्य साधनायालम् । द्हानोपयो- 

गीनि च गाहस्थ्याश्रमकमाणि तेषां परं फमुपसंहृतं देवताप्ययलक्षणं 
संसारविषयमेव । 

ककन ~~~ ------- 

१ख.च. छ. ज. भेष्वनु । २च.छ.ज च्या ३ख. श्रुतेः ज्ञा। ष्क ति 
स्मृ ।५च. नासाः । ६ छ. नन्याध्र ।७ख. वंद्दिवि। <ख. राद्पा । ९क.ग.घ 
ढ, भामपी । १० क. ग, घ. ड. रतिर । ११ क. श्रुयर्थोपप । १२ क. ख. त्तिमाह् । १३ क. 
ग. घ. शुगः । १४ख. 'ति। आदिर"! १५ ख. "तशब्दस' । घ ज. "रतस" । १६ ख. 

| 
| 

"नदेससेन्यासा" । १० ख. "वदाप्र १८ क, ख, धमि । १९ स. ननुदुव्योपत। २० ग, हसा । 
२१ च, षां फ ।२२ छ, पररफ। 



१६ आनन्दगिरिषतदीकासेवखितशां करमाष्यसमेता -[! प्रथमाध्याये 

ननु गृहस्थस्याप्यतुकालमात्रगमनलक्षणं ब्रह्मचय कदाचिद्धयानकाट एफाकित्वा- 

दिकं च समवतीत्याङ्ङ्कच तस्यापष्करटैप्ताधनत्वात्ततो ज्ञानापिदधेध्यीनकाटे परनीपब- 

न्धाप्रघक्तेलदिभिमैयर्याशच नैवमित्याह. चेति । अतो न कर्मिनिष्ठतवं कर्पतन- 

न्धित्वं चाऽऽ्मज्ञानस्यत्यथेः । यत्तु कमं च ब्ृहतीपहखरक्षणं प्रसतुत्याऽऽत्मज्ञानं 
प्रारभ्यत इत्यादिना कर्मसंबन्धित्वमृक्तं तत्राऽऽह--ग्दरिजनानेति । तथा च पूर्वोक्तं 
कर्मपतबन्षि ज्ञानं सपारफलकमन्यदेव तचेपपंह्तमिति न तत्परमात्मज्ञानापित्यथैः । 

यदि क्थिण एर्वे परमासमविज्ञानममविष्यत्संसारविषयस्यैव फल 
स्योपसंहारो नीपप॑त्स्यत् । अङ्फलं तदिति चेन्न । तद्विरोध्यात्मवस्तु 

विषयत्वादात्मविश्चायाः। निराङृतसमैनामरूपकमपरमाथात्मवस्तुविषंयं 
्ञानममृतत्वसाधनम् । गुणफटसंबन्पे हि निराकृतसवविशेषात्मवस्तु- 
विषयत्वं विङ्गानस्य न भाभोति तच्चानिष्टम् । “ यत्र त्वस्य सवेमासे- 
वाध्रत्र् " इत्यधिकरृय क्रियाकारकफलादिस्वेग्यवहारनिराकरणा 
द्विदषः । तद्िपरीतस्याविदुषो यत्र हि दतपिवेत्युक्त्वा क्रियाकारक 
फलरूपस्यैव संसारस्य दशितत्वाच वाजसनेयित्राह्मणे । तथेहापि देव 
ताप्वेयं संसारविषय यत्फलमशनांपादिमद्रस्त्वात्मकं " तत्फलयुपसंहदय 
केवरसर्वातमेकवस्तुविर्षयं ज्ञानमगरतताय वक्ष्यामीति प्रवतैते | 

ननु पूर्वोक्तमेव परमात्मज्ञानं तच्च कमपवन्ध्यवेत्याराङ््यै तस्य ॒संप्रारफल्कते- 
नोपपंहारात्परमासन्ञानस्य च मृक्तिर्छकत्वान्न ततरमालन्ञानपि्याह--यदि 
कृप्रिण एपरेति । कर्मिनिष्ठतेनो फौज्ञानमेव परमालज्ञानं चेदिः । परमातन्ञा- 
नाङ्गमूतप्रथिन्यनन्यादिदेवताज्ञानस्य तत्पं॑प्तारफलं नाङ्गिनः परमातमज्ञानस्येति न 
तस्य मुक्तिफङत्वविरोध इति शङ्कते-- अङ्गेति । परमाममन्ञानस्या ङ्गपैवन्धफटपंबन्धा- 
दिप्तवैविशेषरहितानीर्विशोषवस्तुतरिषयत्वान्न तस्याङ्गादिप्रमन्धित्वं येन तदङ्गविषयत्व- 

मुक्तफरस्य स्यादिति परिहरति-न तदिति । तदेव स्पष्टयति-निराकृते- 

यादिना । तच्च निष्टमिति । अत्मा वा इत्यादिमिरुपक्रमदिलिङ्गरात्मनो निर्विशे- 

परत्वतिद्धेरिवर्थः। वानपनेयित्राह्मणे च परमात्मकः सवैतवन्ध्रून्यत्वमुक्ताऽ- 

१ख. क्षणतः । २ ख. क्ित्वंसं । ३ ख. लत्वा ।४छ. व वब्रह्मामः।५ख. च. छ, 

ज. "त्मन्ञा । ६ क. ग. ध. ढ. नोपप । ७ ग. छ. "पत्स्येत्। ध. पत्स्मत । अ' । ८ च. "वाद्- 
ध्यात्मः । ९ च. व्रि्ञाः। १० ग. घ. ड, "षयमात्मन्ञाः । ज, शवयविक्ञा। ११ क.म. च, 

"व्ययसंः । १२ छ. "य फल" । १३ छ. नादि" । १४८छ. कं फलः । १५ ख. (तमव । १६९ ख. 
ध. छ. "षयत्वः । १५७ ख. 'ङुथ क्रियाकारकफल्कवतवेः । १८ क. ग. घ. ड. "लला । १९ ख, 
ध. “नोक्तश्ञा ।२०क.ग. ध, ड. 'देवाऽऽह। निः । २१ ख. "दिर । २२ द, परात्मः। 



प्रथमः खण्डः] ेतरेयोपनिषत् । १७ 

विदुषः संपाररोक्तशवूह सेपारफरंकस्यातीतस्य ज्ञानस्य न परमात्मज्ञनत्वं वक््यमा- 

णस्य नि्धिरोषवस्त् विषयस्यैव परमासन्ञानत्वं मुक्तिकैट्तवं वेल्याह--युत्रेल्यादिना । 

तयेहापीतिवाके प्टपदद्वधपाठ एकं पदं निष्पाद्यत्वाथके निष्पा्त्वादपि प्तार 

विषयं सप्तारान्तगतमिति क॑क्तम् | 

करणपतिषन्धश्चाविदुष एष मनुष्यपितदेवखाकपराप्ति प्रति, न 

विदषः। “ सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेण "` इयादिखाकत्रयप्ताधनान- 

यमश्रतेः । विदुषरध्र्णपरतिवन्धाभावो दशित आत्मलोकाथिनः ^“ कि 

प्रजया करिष्यामः" इत्यादिना । तथा "एतद्ध स्तरे तद्भद्र आहु 

ऋषयः क्पे; " हइतयादि । ""पतद्ध स्म वरे तप्पत्रं विद्राणाऽनि- 

होत्रं न जुवा चक्रः "` इति च कोपीतक्रिनाम् । 

एवं कर्मापबन्धितं ज्ञानस्योकत्वा यव्रज्लीवादिश्रुतेः कमंत्यागो न संभवतीति यू 
मवादिनोक्तं तत्र यावजीवादिश्रतेरविद्रद्विषयत्वमक्तम् । ऋणश्रतेरिदानी गतिमाह-- 

कपयेत । ऋणस्यानपाक्रृतस्य मनुष्यादिटोकप्राक्ति प्रति प्रतिबन्धकत्वात्तदथिनोऽवि 

दष एव्णीपाकरणं करव्यं न म॒मृकषोः । मुरि प्रति तप्याप्रतिवन्धकत्वादि्यथः । 

नणस्य मुक प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वमस्तु विशेषाभावात् । “अनपाहृत्य. मोक तु तेव 

मात्रो त्रजत्यघ्रः" इति समतेश्ेत्याश ङकयाऽऽह- सोऽयमिति । "(तोयं मनुप्यदक्र 

तरेव जयो नान्ये करम कर्मणा पितृद्ेको विचा देवष्टोकः'" इति श्रुते 
पतरादीनां मनप्योकादिहैतत्वावगमत्पत्रादिमिरपाकतम्यानां पुत्राद्यमावरूपाणामृणानां 

पुत्रादिपराध्यलोकप्रप्ि प्रति प्रतिबन्धकत्वमेव युक्तम् । ऋणानपाकरण पत्रादिपाध 

नामवेन साध्यरोक्रामावात् । न मुक्ति प्रति, तस्यास्तदमावदूपपुत्रादिपराध्यत्वामावात् । 

स्मतेश्च रागिणं प्रति संन्यापरनिन्दाथेवादमात्रत्वारित्यथेः । न केवलमुक्तन्यायतो मुक्ति 

्रत्यप्रतिबन्धकत्वं कित् श्रतितोऽपीत्याह--विदुर्षश्चति । श्रतित्रयेण क्रमण प्रना 

ध्ययनकर्मणामननष्ठितानामप्रतिबन्धकत्वं दरितम् । कवपया इत्यनन्तर् [किमथ वय- 

मध्येष्युप्रह इति रेषो द्रष्टव्यः । 

अविदषर्वदणानपाकरणे पारिव्राज्यानुपपत्तिरिति चत् न । प्रागा 

$स्थ्यप्रतिपत्तक्षणित्यासैमवादधिकारानाहंढो ऽप्यणी चेत्स्यात्सवस्याण- 
ऋ क, 0 

१क. "फलं चह) ख "फलव्वोक्तं" । २ख.ग. 'लस्याः 1 ३ग.ड. फलच । ४क 

यतेय । ५ क. वक्तं द्वितीयं पदम् । ए । ६ च. "ति यलौन। ७ क.ग.घ.ड. च्या । 

८ क. तथैव । ९ च. पुरै । १० ख. ति कौ" । ११ क.ग.घ. ठ. किनः।अ ।१२क 

ग. इ. %ति। मः। १३ क. श्ण. ।परिः। १४ क.ग. -षदत्रि। १५ ग. इ, च. -स्तद्णा । 

१६ क. ग, ड. "प्तरि" । १७ ग. घ. इ. रूढ ऋणी । 

३ 



१८ आनन्दगिरिकृतटीकासंवरितक्ां करभाष्यसमेता-[प्रथमाध्यये- 

लप्रि्ययिषं परसस्येत । प्रतिप्रस्गादेस्प्यस्यापि ^“ पर्दी प्रक 
्रजेथदि वेतरथा ब्रह्मचयीदेव पवरेवरहाद्रा वरदा ” इलयात्मदशै- 
नोपायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् । यात्रलीत्रादिश्रुतीनामवि- 
रदमुपुक्ुविषये कृता्थता । छन्देग्ये च केषांचिद्रादक्षरात्रमगिहत्ं 
हुत्वा तत उर्व परित्यागः भयते । 
शङ्कते--अद्िहुषस्त्टीति । यद्यप्यविदुषोऽपि रोकत्रयं प्रेष प्रतिबन्ध 

फत्वान्मुरि प्रति प्रतिवन्धकत्वामावादणस्यानपाकरणीयत्वान्मृक्षोः पारितराज्यप्तम- 
वादृश्ङ्का मं मवति तथाऽपि विद्रा आदरित्युक्तिश्रवणमात्रेणेयं शङ्का । 
यद्रा परिहारान्तरं पक्तमियं शङ्का द्रष्टव्या । गृहस्थस्यैवरणप्रतिनन्धकत्वं तस्येव 
तननिराकरणाधिकारात् । ततश्च गार्हथ्यप्रतिपत्तेः प्राग्रह्षचयै एष मुम्षोः 
पारिव्राज्यं संमधतीति परिहरति-नेत्ति । यदप्युपनयनानन्तरमेवष्यैणनिवतै- 
नेऽधिकारः पेमवतीति प्राणादेश्येत्ययुक्तं तथाऽपि विषिरिषासंन्यापेऽधीतवेद- 
स्येवाभिकार इतयधीतवेदैस्येव गाैट्थयप्रतिपत्तेः प्रागिति द्रष्टव्यम् । ननु 
“ जायपरातरो वै ब्राह्मणन्िमिकरणवा जायते भन्रह्मचर्येणपिम्यो यन्तन देवश्य 
प्रजया पितरू्यः ” इति जायमानमातरस्यणैवत्वं प्रतीयत इ्याशङ्कयणित्वोक्त 
प्रयोजनं न पाक्षाक्किचिद्ैसि फत् ब्रह्मचयौदिकतेन्यताज्ञापनम् । न चाधिकाराना- 
रूदसत्करतु शक्रोति । जायमानमा्स्याप्तामथ्यात् । किच ब्राह्मणग्रहणान्सत्रिया- 
देषीणामावपरपङ्कः । द्विनाव्युपलक्षणवेऽयिकार्युषरक्षभैतवमेव न्याय्यम् । अतो 
जायमानपदमधिकारं ठक्षथतीति जायमानोऽयिकारी संपद्यमान ईति तदथः । ततश्च 
ततः प्रा्नणप्तबन्ध इत्याह--अधिङारेति। अनिष्टमिति । व्रहमचारिणोऽप्यु- 
णिते व्रह्मचये एष मृतस्य नैष्ठिकस्य च ोकप्रतिन्धः स्यात्तचानिष्टम् । अष्टाशी- 
तिपरहशनाण्रीत्यारम्य तदेव गुरवापिनामिलादिपुराणे टोकप्राप्तयुक्तरिलथैः 1 न 
केवछं गाहैस्थयाल्मागेव संन्याप्तपतिद्धिः कंतु विषिबरद्गृहस्थस्यापि तदसीत्याह-- 
प्रतिपन्नेति । आत्मदश्चनेति। अस्पद्रशैने य उपायाः श्रवणादयस्तत्पाघनतवेन- 
दर्थः । न चणश्ुत्या प्र्रञ्यातरिपे्िरेधः । तस्या अव्दानाथैवादैमात्रतेन खाय 
तास्पयामावत् । अन्यथा तदवदूनिरेवावदयत तदवदानानामवदानत्वमित्यवदानमात्र- 
निरस्यत्वोकत्या ब्रह्मचयादीनामप्यननृषठेयत्वप्रसङ्गादिति मावः । एवमपि यक्रननी- 

* रष्तूर्यगेयारी्रीत्यन्तं क. ख, ग. घ. इ. संक्घितपुस्तकेषु नासति । 

१क.ग. घ. ड. “तीनां चावि'।२ ख. "त्युक्तश्र"। ३ स. "दस्य णाः। ४ ग, उ. हस्यं 
प्रतीयते भ्रा । ५ ल. "दस्त्यपि तु! ६क.ग. घ. ह, "गमेः | ७क.ग, घ, इ, "यति । ८क्, 
ग, घ, ङ. हथैः । ९ग, "दत्वे" । 



१ प्रथमः खण्डः] एतरेयोषनिपत् । १९ 

वादिश्ुतिविरोधः सन्यापशररित्याशङ्कयाऽऽह- यावल्लीवेति । विरक्तममुधुमन्न- 

विषपिण्या सन्यापश्रत्या यूवज्ीवादिपतामान्यशुेरमुमुधुविषये सकोच इत्यथैः । 

अ्चिहोत्रविषयकयावर्यीवादिश्ुेनीनेव संकोचः कितु शरुत्यन्तरेणेव द्वादशरातरा- 

नन्तरमञ्चिहोत्रत्यागविधायिनौ सा पूक्षमेव पंकोचितेति न तां विरोदुं शक्रोतीत्याह-- 

छान्दोग्य इति । रेष्ंचिच्छासिनां “ व्रयादशरात्रमहतवाप्ना य॒जप्रानः छयम्धि- 

हेत नहयादै्वप्तन तत्ै परमेन पदा वषटाऽ्ीतुतपृनति " इति शरुत इत्यभेः। 

युछनपिषृतानां पारिव्राज्यमिति । तन्न । तेषां पृथोवोत्सक्नामिर- 

नृ्रिकरो वेत्यादिश्रवरणात्सवस्फृतिषु चाविशेपेणाऽऽश्रमविकस्पः प्रसिद्धः 
सयुचयश्च । 
ननु परि्रिउ्यश्रुतिरप्यनधिकृतविषये संकोचितेत्याह--गर धिति । वचनान्त- 

रेणैव तेषां तद्धियेना्यां अनधिकारी विषयः कितवधिकर्यैवेति परिहरति--दन्रेति । 

उतसनाङिटतनितिपरिय तिरति मेदः । स्मत्युपतरहितेत्वादपि पारि्राज्य- 

शुति्टीयपरीत्याह--स्॒वस्पृतिष चेति । अत एव ५ ब्रह्मचर्द्रा्त॒नति " 
५ बुटूष्वा कम्रीणि य॒मिच्छेत्तमावकेत् ̂  

५ बरह्मचारी गुहस्थो वा षानप्रस्योऽय भिक्षुः 
य॒ इच्छेत्परमं स्थानपुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत् 

इलयादिषु- स्मृतिषु षिकसपः प्रधचिद्धः। 

“जुधीत्य विभिवद्दासुत्रतुतप्रद्च पपत; । 
षट च शक्तो सततेभनो मु्ने निवेश््रेत् " | 

इत्यादिषु प्रपरन्नपश्च पिद्ध इव्यथः | 

यन्न बिद्षोऽध्ा् व्युत्थानमिलशाज्ञा्थत्वे यहे वने वा तिष्ठतो 
न विष इति तद्द् । व्युत्थानस्यैवायेपाप्तसानान्यत्रावस्थानं स्यात् । 
अन्यत्रावस्थानस्य क्ौमक्ममयुक्तसं हवो चाम । तद भावमात्र व्युस्था- 
नमिति च। 
एवं विविदिषाप्तम्यापं प्रप्ताध्य पूतपपतायितविदरत्न्यामे शङ्कामतुवदति-य- 

१क.ग.ङ "दिविधिश्रु।२ड. नापु ३ स. दयप्र । जस. पिर्निराषठि। ५२. 

बैश्ुतिस्मू" । ६ ख. ग. ड. स्यान" । ५ ख. भिमिरपनि' । ८ ख. श्रिकाप । ९क. ग. घ. ड 

वलवतीदया^ । १० ग. उ. शरध । ११ स. ष्वुवि'। ड. धु श्रतिवि। १२ गध. ड. 
स्थाने का" । १३ ङ, कायक १४ज. "मप्र १५क.ग.घ.ढ. श्र चन्यु\ १६. -तिगर 

कै 



2२० आनन्दगिरिकृतदीकासवरितक्षांकरभाष्यसपेता--[! प्रथमाध्याये- 
१ 

शविति । पूवं गद एवासुखाप्रलमिति शङ्का निरस्ता 1 इह तु युद वा वने वाऽवा- 
पनप्रि्यनियमशङ्कं निराकतुं स्रा पुनरूचे । यथेषटवेष्टामधिकां परिहर्तुं चेति द्र्ट- 

9 

व्यम् । यदप्यथप्रातस्यापि पुनवैचनादिलयत्र विद्रदव्युत्थानस्यापि शाक्ारथत्वमुक्तमेव 

तथाऽप्यशाखायत्वमुक्तमङ्गीकृयाप्याह - तद् घद्विति । यदि स्युत्थानवदवारहस्थ्य्े- 
प्यथप्रातं सखत्स्यादेवमनियमो न त्वेतदसील्याह--द्युत्थानस्येवेति । अन्यत्रेति । 
गाहैस्थ्य इत्यथैः । नुन्वन्यत्रावस्थानवद्व्युत्यानस्यापि कामापिप्रयुक्तत्वमनुषठेयलादि- 
त्याशङ्कयाऽऽह--तुदभूवेति । कामाद्यमावमाघ्नमेव व्युत्थानमित्युक्तत्वात्तस्य नानुष्ठे 
यत्वमित्यथः । 

युधाकामपित्रं तु विदुपोऽलयन्तपप्राप्तपलन्तमूढ विषयत्वेनावगमात् । 
तरथा शारसुचोदितमपि कमाऽऽत्मविदोऽपराकुक्) गुरुभारतया ऽवगम्यते 
किमुतायन्ताविवेकनिमित्तं यथाकामित्वम्। त दयन्मादतिमिरद््दुपरन्धं 
वस्तु तद्पगमेऽपि तथेव स्यादुन्पादतिपिरदष्टिनिमित्तस्वादेव तस्य । 
तस्मादात्मविदो व्युत्थानन्यतिरेकेण न यथाकामितं न चान्यत्कतन्य- 
प्रियेतस्सिद्धम् । 

एवमनियमराङ्कां निरस्य व्युत्थानस्याशाल्ञाथतवे यये्टचेष्टामाक्षङ्कय निराकरोति 

युथाकापरिखमिति । चेष्टामा्नमेव कामारिग्रयुक्तम् | निषिद्धा तु शाखज्ञान- 

दन्या्यन्तमुढविपया । तदुमयं च विदुषो नास्तीति चष्टामात्रमेवाप्रपक्तं निपिद्ध- 
चेष्टा तु दूरापास्तेयथैः । एतदेव विवृणोति--तुधेत्ति । तथा हीलर्थं तथारवयः 
गुरुमायतरग्राञङकेश्चतया यतोऽवगम्यतेऽतोऽप्राप्तमित्यन्वयः । अविवेकादिनिमित्तापगमे 

नेमित्तिकापगम इयत्र दृष्टन्तमाह--न द्रीति । उम्पादद्ण्दपटव्धं गन्धवेन- 
गरादि तिमिरद्एयुपट्रव्धं द्विचदधदीति विवेकः । न चान्यदिति । वैदिकं 
करभूलथंः | 

यत्तु- विधया चाग्र्यां च यस्तदरेरोभयः द ' इति न विया 
वृतो विद्यया सहाविध्ाऽपि वतत इदयंयमथेः । कस्तर्चैकस्िन्पुरुष 
ए्दैव न सह संवध्येयातामिल्यथे; । यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 
्ञाने एकस्य पुरुषस्य । “ दुरमेते प्रिप्रीते षिषप्री अविद्या याच 

१क.ग.घ.ढ. दर व्*1२ग. घ. ड. धेम" ३ क. ड. श्वम ४क.ग. घ. ड, 'मध"। 

५. चया वा व्युत्थानं वि" । ९ ख. "ल्विदित'। ५ ख. मितं लिति। ८ क.ग.घ.ड, ध्यं 
विः । ९क. ग. ध. इ. निषेधवेः। १० ख. न्दरादिति। ११च.@.ज.नतत्रवि। १२ ख. 
ग, घ, ह, छ, ज, लयधैः। १३ च. छ.ज. स्र. म; कदान। 



{प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । २१ 
विधया '” इति ् ञातेति हि काठके । तस्मान्न विद्यायां सलयामविधोस- 
भवोऽस्ति । ^“ तपसा ब्रूम विनिङ्गासस् '' इत्यादि श्तेः, तप- 
आदिविघरोत्पत्तिप्ताधनं गुरूसनारि च कर्पाबि्ास्मकत्वादविधो 
स्यते । तन विद्रापुत्पाय्र पतयु कापमतितरति । ततो निष्कामस्लयकत- 
षणा ब्रह्मविच्चयाऽपृतलमश्रुत इत्येतमर्थं दशयन्नाह-““%अतरिधयां 
शत्य त्राता तिच्रपाऽगृतमश्ुते '' इति । यज्ञ पुरुपायुः सर्वं कर्मगेव 
व्याप्तं “ वन्रेवेह कपरणि जिजीविपेच्छतः समाः " इलगिद्रहिषय 
एवन पट्हूतामतरथाऽप्रभरात् । यत्त वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्ततुस्यत्वा- 
त्कमणाऽवरद्धमासङ्ञानपिति तत्सविरशेषनिधिशेषात्मतया प्रत्युक्तषु- 
तरत्र व्याख्यानं च द्शचेयिष्यापः । अतः केवटनिष्करियवब्रह्मातेकत्व- 
विध्यापरदशनाथगुर्तये ग्रन्थ आरभ्यते । . 
ननु वि्याऽत्िायाः सहमवश्रवणाद्धिदुषोऽपि तनटक्रामादिकं स्यदिति तन्नि 

मित्ता यथेष्टा स्यादित्यत आह--यृञ्चिति । यज्ञ॒ विद्यां चेति वचने तस्य 
नायमथं इति तय्येतिशब्दाध्याहरिण वाक्यं योज्यम् । एकस्मिन्निति । कारमेदेन 
ध्ितयोरप्येकस्िन्पुरुषे स्राहियं तदथ ईलय्भः । ननचिदं साहं न खरपं किंते 
ककार साह म(स,रपरमिवयज्रङ्कय श्रुयन्ते विद्याविद्ययोः; पताक्षात्ाहिल्स्या- 
पभवरक्तरक्तमेव प्राहेदं ्रह्ममिल्याह--दुरपते इति । ्रिपत्री विप्वशमने विरुदे 
इत्यथः । अपित्तपि मन्रेऽवियया मृत्युं तीेत्यत्रार्पप्याछोचनयाऽविच्ाया विद्यो 
स्पत्तिहतुत्वावगमात्तयः काठमदेनेव परहत्वमित्याह--तपेलयादिना । यद्रा गु 
पपतनतपप्ता अब्रियत्युच्यते । तयाश्च श्रवणकरादऽनुषटेयत्वाद्वियोत्पत्तिकाल एकस 
सयोः प्रहियमसीवय्थान्तरमाह--तपसेति । असिन्नये मन्ररेपोऽप्यनुगृण 
इत्याह तुन व्रि्पमिति । प्ताक्षादवि्ाया मृत्युत्वेन मत्युतरणेतुत्वानुपपततरि- 

# भत्र क. ख. सक्ञितपुस्तकयोः िचिद्रदिशिखितमस्ति तद्यथा-न्वीशभाष्ये विदयाक्षब्द् 
उपासतनापरो न तु ब्रह्मवियापर इत्युक्तं तेन विरोध इति चेत्सयं काण्वश्चाखायां नमउक्तिं विधेमे 
त्युपास्तनायमिवोपनिषत्समप्तिस्तब्ाल्यायां तदनुमारेणोपासनपरत्वमुत्तम् । माध्यन्दिनञ्ञाखायां तु 
योऽस्रावादिदे पूर्षः सोऽसावहम् ॐ ख ब्रदेदयैकात्म्योपसदारात्तदनुसारेणात्र मृष्यविधापरत्नम॒क्त- 
मिति विवेकः । 

१. तिका ।२च. छ. ज. यायाः संः।३ ख. "वोऽपि। त॒" । ४ च. णशूपसदनाः। 
५के.ग ष ड "येवमः।६क.ग.ध. ड. 'तरप्र। ७ क. नन्म॒टं का'। ८ ग. घ, इति तस्ये-- 
तिश्ब्दाध्यादारेणेयः । ९ ख. “ले सहत्वं स॒ । १० ख, टेव! ११ क, भेदयते" १२ क, ख 
ये इ्युच्यते । १२ ख, "वणादिकाः । + । र ८ 

2), । 
¶ 1 1 ज ४ ४. नि + म५ 

१ ४: ५ 
9 कको न ̀ ̀ ढे ० योक 



२२ आनन्दगिरिङ्रतरीकासवरितक्षकरभाष्यसमेता- 1 १
 प्रथमाध्याये 

दराशब्देन तपआदिकमेोच्यते । वि्ाव्यतधानं चायत्किट्यत शचः । अवि 

ददिषयस्ेनेति । जिजीविषेदिति । नीवितेच्छूपाविचयाक ण 1 १ 
दित्यर्थः । प्द्हितमिति । यावस्जीवारिशरुतिन्यायेन परिटितभायमित्यषेः । यद 

नाविद्रेषादितिसूप्रेण पृरिद्धाणित्य्थः । अप्तमवरादिति । विराषेन विद्यया सहप्तम्. 

वादित्यथः । उद।ङतश्रुतिस्मत्यप्तमवादिति वा । पर्युक्तपरिति । नि्िशेषालन्ञानस्य 
क्नादिकारकोषमर्दकत्वेन विर्द्भत्वादुपमृ्द चेतिपूत्रेणाविरुद्धत्वं प्रतयक्तमित्यथैः । 

तस्माद्रक्ष्यमाणविद्याया अकर्भिनिष्ठत्वं कमाघिनन्धिलवं केवलात्मविषयत्वं च सिद्धमिति 
पूर्वोक्तकरमनिर्वियया च श्युद्धपरप्यात एव प्ताषनचतुश्यपतपन्नस्य केवलत्मस्वख- 
पवत्थनटक्षणमोक्षतिद्धयर्थं केवदात्मकचाऽऽरम्यत इत्युपपंहरति--अत्र इति। 

हरिः ॐ | 

भ्वाट्मे मनि प्रतिष्टिता मनी मे 
# वुद्पे म॒नुसीलयायस्य शान्तिरूपषष्टबण्डस्य व्याट्यानमेतत्पुस्तकस्यान्ते संग्रही तविधारण्य- 

दीपिकायां विद्यते तच्र दर्व्यम् । इयं शान्तिः सप्तमाध्यायरूपा । एतमध्यायं गृरदीत्वाऽ्प्यायचतुष्ट- 
यरूपेयमुपनिषत् । 

# वाल्ये मनसीलादिषष्ठण्डरूपशान्तिश्याने ॐ भूमनिपुपस्रेदियादि वप्र इयन्तरान्तेः 
पठने विकल्पेन संप्रदायः । सेयं यथा-- 

ॐ भू्निमुपसपृयेदस्च इटा त॒म इका नम रम्यो मन्रङृदूम्थो मृन्छपतिम्यो नमो 
वो अस्तु देम्यः। शिवा नः शतमा मप सुमृीका तरस्ति। मरा ते ग्यम पंदरि ॥ 
मद्रं कोमिः शुणुयाम देवा मुरं पदयेमाक्षमिवैनत्राः । सिपररसृषटुवा ्लनूमि- 
यनम देवदतं यदायुः ॥ शं नं इन्दा मवतामरोमिः शं न इन्रावरणा रातरहष्या। 
शमिन्रसोमा सुका शं रोः शं न इन्द्र पूषणा वान॑पातौ ॥ स्तुषे नमै पुतं नव्य॑ 
पीमिगीनिमित्रावर्णा पून्नवन्ता । त आगन्तु त॒ दृह श्रुवन्तु सुश्रत वहुशो मित्रो 
अभिः ॥ कृच नवित भुवदूती सदर्रुधः पत्रा ॥ क्या शचिष्ठया वृता ॥ कस्तं 
रणे मदानां मेदिष्टो मत्पदन्धतः ॥ दह चिदरने वसुं ॥ भभषु णः ससनामः. 
तरिता जदितूणराम् । शतं भवा स्यतिभिः ॥ स्योता परमिवि मृबानृधुदय न्द्री ॥ 
यच्छा नू; रुप प्रथः ॥ ओष्ठापिधाना नङ्की दनः पतर पविः ॥ पूरये वाच 
शाता चार मामिह वादयेदिति वाग्रप्ः ॥ 

ॐ शानतः शन्तिः शान्तिः ॥ 
१ ख. घ. ते । द्वियाः । २ ख. वा तृतीयस्य चतुगेपे सृप्र दयः । ३ ड, टकतवोपः । 

४ ख. "स्वस्य तत । ५ ड. “स्थाल । 



प्रथमः खण्डः] एेतरेयोपनिषत् । २३ 

दाचि प्रतिष्ठितमागिरावी्म एषि वेदस्य प 
आणी स्थः.श्रतं मे'मा प्रहापरीरनेताधीतिनाही- 
गान्सदधाम्यत वरिष्यामे सय बरिष्ययम 
तन्मामबत वदकारमवलवतु मामव्त वक्तार- 
मवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः घानिः शासः ॥ 

ॐ आतमा वाइदमेक एवाग्र आपद् । 

आसरेति। आसाऽऽमरोतेरतेरततेवा परः सर्वशः सशक्तिरशनायारि 

सवेसंसारधमेवर्जितो निलशद्वुद्धमुक्तस्वभावोऽजोऽनरोऽमरोऽग्तोऽ- 
भयोद्रयो श्म इदं यदुक्तं नामरूपकममेदभिन्नं जगदात्मैवेोऽ्े जगत 
सषटेः परागात् । फं नेदानीं स एवैकः । च। कथं तह्य फीदित्युच्यते । 
यद्यपीदानीं स एवैकस्तथाऽप्यस्ति विशेषः| परागुपत्तेरव्याकृतनामरूप 
भेदमासम(मेदास्म)श्रतमासकञशब्द परययगोचरं जगदिदानीं व्याटतनाम- 
र््पभेदत्वादनेकशब्दप्रययगोचरमासेकशब्दरपभरलययगो चरं चेति विरेषः। 
नृन्वातमनः प्तषिरषत्वप्रतीतेस्तद्धिरोधात्कथं कैवल्यमित्याराङ्कय विदेषस्य सवै- 

स्याऽऽत्मनि मायया कसितत्वान्न वास्तवनिर्विशेपत्वविरोध इति तदथ माययाऽऽत्मनः 

सकाशात्प्टिं कक्तं सष्टेः पर्वमात्मनो निधिशेषरूपं दश्ेयितुमात्मा वा इत्यादि 
वाक्थम् । तत्राऽऽत्मशन्दाथमाह-आसमेति । आसतिपदेन सवैन्ञादिरूप आत्मो 
च्यत इत्यन्वयः । अद्रय इत्यनन्तरमुच्यत इति शेषः । चसखात्मरब्देन कथमुक्तलक्षण 
आत्मोच्यत इत्याशङ्कय ऽऽत्मशब्दस्य स्मत्युक्त्यत्पत्तिबखाद्रूव्या वेत्याह-अ्ाप्नो 
तेरिति | वाशब्दश्वाथं आदानं च समचिनोति। तथा च स्पृतिः- 

“चचऽ प्नोति गदा्रतते यचा विषयानिह 1 

यच्चास्य सतत्र मवसतक्तादासति कीयते '” इति.। 

अत्राऽऽपिर्ञानं व्यातिश्नोच्यते प्त्ता्ुरणाम्यां प्रव व्याभोतीति प्ष्तत्वे सवेश- 

१. "्नादि०।२ग. च. दिस" ।३ध ड. ववैष"। ४ग. “व ५ छ. रोऽमृ ।६ ध. 
१ । © ॐ © च ऊ © न्त्म 1 

"पत्वा" । इ. "पवादः । ७ ख, माया । ८ क, ग.घ. ड, शेषं <° । ९ ख. (त्मोक् ६ । 

१० ख, ८१।५-] । 



4. आनन्दगिरिकृतदीकासंवलितक्ांकरमाष्यसमेता- [प्रथमाध्ययि- 

कितवं चोच्यते सत्तापरदनिनोपादानत्वमूचनातपशकतिलमततलनेन तहैत्ममततील- 
नेन त्रिव्िधपरिच्छेदराहिल्युच्यत इति । अुशनायादिवर्भितत्वादिति विषयादानेन 
रूढ्या च प्र्यगभेदश्वोच्यत इत्युक्तक्ूप आत्मपदेनोच्यत इत्यर्थः । अमिव्यक्तनामकू- 
पत्यवतैनेनाऽऽत्ममात्ावधारणा्ो शव्द इ्याह-ा इति । यदुक्तमिति । पूर्वत्र 
प्राणशब्दितप्रनापतिरूपत्वेन युदुक्तमित्यथैः । यदुतेति पाठः पतुः । त्रोतेतिपदेन 
प्रय्तादिपरतिद्धच्यते । द इति विरोपणादाीिति भूतत्वाक्तेशच पुवैमेवाऽऽत्म- 
मात्रमिदानी त्वात्मा न मवति कितु ततः पूर्भुकसदिति प्रतीयत इति नाद्वितीय 
आलेति शङ्कते - किं नेदागीपिति । जडस्य मायिकस्य कदानिदपरि खतः परच्वा- 
योगादातमनोऽद्वितीयत्वप्य न विरोष इलयाद- नेति । त्यात्ममारत्वस्येदानीमपि 
सत्वे मृतत्वोक्तेः का गतिरिति एच्छति- कथं तद्वासतीदिति । इदमुपटक्षणम्र, 
इत्यपि कथमिति द्रष्टव्यम् । जगतः काट्चथैऽप्यातमन्यतिरकेणामागे यद्यपि तथाऽपि 
तथा बोधने बोध्यस्य प्रक्षादिविरोधशङ्कयोक्तमात्तच्चं बुद्धौ नाऽऽरोदेत् । अतः 
प्रगुतपत्तर प्ीदित्युच्यते बोध्यस्य चित्तमनुप्रय तदपि नगते नामरूपामिव्यक्त्यमाक- 
मेश्येव न ॒तविदानीमात्ममात्रलवामावामिप्रयणेतयुत्तरमाह-- यद्यपीत्यादिना । 
अत्याङ्को नामरूपमेढो यस्मिन्नात्मनि तथाविधात्मूतमिलर्थः । आ्मैकशब्दपरल- 
यगोचरमिति । यदपि प्रागुतक्तेवीमुदधयोरभविन शब्दप्रययौ तावपि न सस्तथाऽ- 
पीदागी तदानीतनात्मतच्वं पुपरादत्थितः सु्ठिकाटीनात्मतवमिव प्रमाणान्तरेण ज्ञाता 
तदानीमासेक एवाऽऽप्ीदिति वदति परत्येति चेति । तथ क्तशवर्य वाऽऽनेकशब्दपरत्ययै 
सत इति द्टम्यम् । अनेकदाब्दोति । अविवेकिनां घटादिशब्दपत्ययगोचरं घटः पत्नि- 

त्यात्मशब्दपयांयपरच्छन्दगोचरं चेत्यर्थः । गोचरशब्दस्य मवप्रधानत्वमङ्गीकृत्य 
गोचरत्वं यस्येति वहुीहिणा नपुप्कतवं द्रषटम्यम् । आसेकशब्देति । विवेक्िना- 
भित्यथेः । 

यथा सलिटालृधवफेननामरूपम्याकरणात्मावसरिरैकरब्दभलयय- 
गोचरमेव फेनं यदा सलिलात्पृथंडनामरूपमेदेन व्याकृतं भवति तदा 
सखिं फेन वेत्यनेकशब्दपरलययभाक्सलिरमेवेति चैकरश्ब्दभल्य- 
भक्च फेनं भवति तद्त् । 

१ग. ड, दिविषः।२ग. घ. ड. “ग्दितंप्रः।३ ख. श्ुः।' अ्रेदमिति"। *स, शते। 
भप्र । ५. "तुष । ६ ख. श्यक्तदि"। ७ क.ग. घ. ््रस्येः। ८ इ, "मतं षु । ९ ख. 
ध. धोक्तमीश्व' । १० स. ररस्थैवाः । ११ क. ग. ष. ङ. व्यामः त । १२क.ग, म, ग्ल 
9 । १३ च, प्त, शधक्फेनना"। १४ ध, च, ज. 'भक्केनं । 



प्रथमः खण्डः]  एतरेयापनिषत् । २५ 

उक्तमथ दृष्टान्तेन विशदयति-- यथेति । अत्राऽऽवक्चगदम्यु्त्तिबखत्पर्वज्ञा 
दिशब्दोपट्ितः सत्यन्ञानानन्तङूपोऽखण्डेकरप आत्मोपशिप्तः । तस्यैवार्थस्य ददी 
करणाथतेकादिपदानि । तत्रैकं इत्यात्मान्तरामाव उच्यते । एवेत्यनेन पृक्षादाविक- 
तेऽपि शाखादिमिनौनात्भत्ववदे कस्यौप्यात्मनो नानत्मत्वामाव उच्यत इति । 

नान्यक्किचन मिषत्र । 
जान्यत्किद्द न किंचिदपि धिपननिमिषापारवदितरद्रा । यथा 

सांरयानामनात्मपक्षपाति स्वतत्रं भधानम् । यथा च' काणादानाम्- 

णवो च तेददिहारयद्ात्मनः कंचिदपि वस्तु विदयते । सि तकाः 
धकं आघ्रादलमप्रायः। 

सखजातीयमेदस्वगतमेदनिराकरणाथेत्वेन पदद्रयमित्यमिप्े्य विजातीयभेदनिराकर- 
णाधत्वेन नान्युतिकिचनेति षदं व्याचष्टे--नास्यदिति । तनु नडप्रपश्चस्य कारणीमूता 
जडा माया वतैत इति कथं विजातीयमेदनिषेध इत्यत आह-- परिषदिति । मायायाः 
पवेऽपि तदानीं व्यापारामावाद्यापारवतोऽन्यस्य निपेधः सेमवतीत्य्भः। नूनु निव्यापा- 
राया अपि तस्या अन्यस्याः स॒त्व भप्मशचन्दोक्तं तस्याखण्डेकरपरतवं न सिष्येदित्यत 
आह-दइतरदरेति । नव्यौ वेत्यथैः | ठत माया तथाविधाऽलीति पुनः पोक्तदोषः 
स्यादित्याक्षङ्य प्रिषूदिस्यनेन खतन्रं खतःपत्ताकमुच्यते । तथाविधस्य च निषेष 
इति ग्यतिरेकद।नतेनाऽऽह--यथेति । अनात्मप्षपातीति । आत्मश्चक्तितयाऽऽ- 
तमन्येवान्तमृतमास्यपक्नपपतीत्युच्यते तद्धि्मित्यथः । शाक्तितवेऽपि प्रामाकराणामिव 
तस्याः खतः स्च स्यजनेत्याह --स्तन्रपरिति । यथा सरांस्यानां प्र्थोनशक्तिमूतं 
सखतःसत्ताकमस्ति , काणादानां च तथाविधा अणत्रः सन्ति, तथाविधमात्मव्यति- 

रिक्तं पिष्दि्येनानु् -निषिष्यते । माया तु न तथामूतेति नोक्तदोष इत्यथैः । 
दीपिकायां तु धातूनामनेकार्थत्वेन पिपद्ितिधतिराप्रीदिलयथमुकंत्वा चायतिकतना 55" 
रदित वाकयार्भं उक्तः । तदयं वाक्या्थः--्दं नगद. सजातीयविजातीयखगतमे- 
द्रहिताद्धैवाऽऽधदिति। अनेनाऽऽत्मनोऽद्धितीयत्वं जगतस्तथाविधात्ममात्रतया मुषात्वं 

च सूचितम् । अनन्ने जगत आत्ममात्रतेततेयै शिङिप्रयोजनमासक एवाऽऽन्ना- 
नयहिकचनयतावौौवखण्डत्वपि द्वरित्याशङ्क। निरस्ता, जगन्मृषात्वपूचनस्यैव प्रयोजन, 
तात् । न चेवमर्मेरे वाक्यमेदः स्यादिति वाच्यम् । अखण्डत्वपतंमावनाथेमेव जगदः 

+------- ~ ----- 

१ ख "नन्द । २ ख. (तब । ३ ख. “स्याऽऽत्म'। ४ फ.ग. ड. नालाः ।५ च, 

तथाऽन्यदिहाऽऽत्म' । ६ ख, ज. %पिवि"। ७ क. ख. "तक । ८ ख. कं एवाऽऽसी' । ९ ग. 
घ, ङ. श्यनि । १० क. 'पारमिय' । ११ ख. "तिपू । १२ स. षःपरृनःस्या। १३ स्र, 

'छन्तमाह । १४ क. धामश" । ख. धानं च्च । । 
र 



२६ आनन्दगिरिदृतटीकासवलितशशांकरभाष्यसमेता- [! प्रथमाध्याये 

निर्चनीयत्वय (स्ये)दं जगदखण्डात्मेवेति विरिष्ठविशेपेणो कत्वात् । विशेषणानां 
चा्थतिद्धः सोमेन सज्ञतेलत्रेवेति । अत्राथद्वयस्यापि पूृचितत्वदिवानेऽपि तस्य् 
त्रय आवप्रथाच्रयः खप्रा इति जाग्रदादिः स्वम्त्वेन मृषात्वमुकेत्वा प्न -एतमेव पुरूपं 
ब्रह्म त॒तममपदयदित्यात्मक्षब्दोक्तं तततमत्वं त्रिविधपरिच्छेदराहिलयलक्षणमखण्डत्व 

वक्षति । न चेदुमाल्भैगऽऽपीदिति सामानाधिकरण्येनाऽऽत्मना जगद्वारेष्यमव 

प्रतीयते न तु [जगतो] मात्वमिति वाच्यम् । ओलमैक एवेतिपरैरक्तऽखण्डेकरपे 

तद्टिपीतनगत्प्तीतेरतसिम्तद्वृद्धिरूपतन मपात्वपिद्धनगद्शिष्स्य घटः तन्नि 

त्यादिरूपेण प्रयक्षपिद्धसेन प्रयोजनाभविन च तत्प्रतिपादनस्यानुपपत्तेश्च म॒पात्वमेव 

तदथः । मिप्रदित्यनेनै खातच्यनिपेवेन स्वतःसत्तानिषेधादपि मृषात्वतिद्धेशच । 
स्वतःसत्तावसे स्वव्यापरे खातच्यमेव स्यात् । न चनन प्रकारणेदानीमपि मृषा- 
तवस्याऽऽत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वादश्र इति विशेषणे ्यथमिति वाच्यम् । 
इदानीमात्ममिनतया प्रथकपतसेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहसा ऽऽत्ममात्रत्वे बोधिते 

विरोधिप्रतीलया तस्य बुद्धयनारोहः स्यादिति गृडनिहिकान्ययेनाऽऽदो पएथड्नाम- 

रूपानभिव्यक्तिदशायामात्ममात्रतवं बोध्यते । तम्मिन्बोधिते पश्वत्तत्र्यायेनेदानीमपि 

खयमेवाऽऽत्ममात्रलं ज्ञास्यतील्यमिप्रायेण्र इति विरेपणोपपत्तेः । यद्व वाजस- 
यके - ^ तद्धेदं तदमवयाङघतमाप्रीत् " इति मृष्टः प्राकायस्यानमिव्यक्तनामह्पारव- 

स्थवीजमतान्याकृतात्मतोच्यते, इह त्वात्ममात्रतं, तत्र श्रुत्यापिरोधपरिहारायापप्- 

हारे कव्य इृह।व्याकरृतपदमपपहिथते । तत्र चाऽऽत्मपदमितीदमग्रऽम्याकृतमाप्ती 
तच्च सदाऽ ऽत्मेवाऽऽसीदिति वाक्यं पिध्यति । तत्रान्याकृतशम्देन “तुम आप्तीत्त्रपा 

शूद्रे ” ५ प्रायां तु प्रकृति तरन्रात् › इत्यादिषु जगहीनाक्स्थायां तमओदि- 
शान्दप्रयोगात्तमोपा मयोच्यते, तेन कायेस्याग्रेऽनमिग्यक्तनामरूपात्मकमायात्मकत्वं 

प्यति 1 तस्याश्वाऽऽत्मतादात्म्योक्त्या सां्यमतवत्तनच्नत्वनिरापेन तत्र कसि- 

तत्वं पतिष्यति । तयोः कार्वकारणमावाद्यमावेन प्रकारान्तरेण तादात्म्यानिर्वाहात्त- 

तश्चाऽऽत्मनो ऽखण्डत्वं तद्धनस्य मषात्वं चाऽऽत्मनः परिणममानाविदापिष्ठानत्वेन 

विवरतोपादानत्वं तस्याश्च परिणामित्वं च सूचितं भविष्यति । कायस्थ च मृषात्वाथ- 
मेवाग्ाकरवातवमच्यते । तस्याव्याकृतस्याऽऽत्मतादात्म्थेन मायात्वेन च मषात्वा- 

दिदानीं तु नानमिव्यक्तनामहपनीनात्मत्वमिदधघ्न इति विदोषणमप्यथवत् । तदमि 
द्यैव माप्य प्रगुतत्तेरनमिव्यक्तनामृहपमेदयतमूतमालेकशम्दप्रतययगो चरं जगदि- 

~~न 

१६. येत्र । ९. ग. शशलेषणोः। ३ क.ग. ध. ड. न स्वतच्रत्नि। ४ ख.घ, 

"रोषप्रः। ५7. प्र. द्रा ६ ख. "वस्यावी । ७ ख, ताऽतःश्रु। ८ क. ग. इ, भ. “लं । 
५क.ग. ड, यमू । 



। प्रथमः खण्डः] रेतरेयोपनिषत् । २७ 

दानीं तु व्याकृतनामरूपेदत्रसादनेकशव्दपरययगोचमातभैकशङदप्र्ययगोचरं चे 

विप्रेष इतीदानीतनामिन्यक्तनामहूपबीजात्म॑त्वमेवं शब्दस्य गयावत्यमुक्तम् । न च 
पाक्षादिदानीमेव मायात्मत्वेन मृषोत्वमुच्यतामिति वाच्यम् । इदानीं प्रयक्ादिवि- 

रोधेन तथा बोधयितुमहक्यत्वादित्युक्तत्वान्नामरूपामिव्यक्तेः सष्टः पूवेममावनेदानी- 

सेव व्रि्यमानतेन कादाचित्कत्वादपि रज्नुपपौदिवन्मृषत्वमिति वक्तुमपि प्रागन्या- 
कृतत्वो क्तिरथैवतीति न किंचिदवयम् । अथवा जगदपिष्ठानं किचित्सदरपं समावयि- 
तुमिदरमग्न आप्रीदित्यच्यते । अप्॑माविते तप्मिन्रलण्डतवेक्तनिर्विषथत्वप्र्ङ्गात् । अमे- 

नातः श्रश्षविषाणदिरिव सदूपेणोतपत्यसंमवात्कायस्य प्रागवस्था सदात्मिकं। काचि- 
त्वमाविता । तस्याश्चाचेतनत्वे कायाकरिण सखते।ऽप्रृततेरतिरिक्तवेतनायिष्ठानाङ्गीकारे 

च गोरवात् । उपादानायिष्ठानल्येरिकस्िन्नेवाऽऽपमन घट्तंयोगादाविव समवा 

वेतनत्वमातमवेत्नेन पमाग्यते । एवं समावते ह्यपिष्ठौ नाभिन्न उपादानकारण आलम- 

न्यखण्डेकरपत्वं तस्य वक्तुम एव नान्यत्किचनेति पदानि । असमिनप्े चेम आतमे- 
वाऽऽपीद्रित्यंशेन समवित कार्यस्य प्रामूषमनू्य यदात्मकमिदमसीत्त एक एव 

नान्य{किचनेतयलण्डैकरपत्वं विधीयत इति न ॒कस्पचिदप्यानधेक्यम् । अत एव 

च्छान्दोग्ये -“ सेदव सोम्यदमग्र आपत् ” इयस्य सदूपकारणपरंमावनाथेवा- 

देव तत्सिद्धयर्थ तद्धैक आहुरित्यादिनाऽपतत्कारणवादो निरस्तः । अन्यथाऽपिद्धस्य 

पतोऽद्वितीयत्वमात्रविवक्षायां तप्याप्रसतुतत्प्रपङ्कात् । अस्मिन्नपि व्यास्याने कारण- 

्याद्वितीयसदिव च तदन्यस्य मृषात्वमपि तिष्यति । कार्यस्य म॒पत्वे तन्निरूपितं 

करणत्वमपि तयेति तथाव्रिधासमन्ञानान्मुक्तिरपि व्यमाणा सिध्यतीति न किंचिद 

व्यम् । दीपिक्रायां विदपासैवाऽऽपीदिति सामानाधिकरण्यं बाधाया यरः 

प्त स्थाणुरितिवदिदानी जगद्विरिष्टात्मप्रतिमापेन तत्र बाधानुप्पत्या स्थितिका 

परिलज्याघ्रशम्देन सृष्टेः प्राचीनः का उपद्रीयते। सृष्टप्रपच्चतधया पिद्धस्या- 

ठष्डेकरसत्वस्य स्ष्टीकरणाममेकादि्ंब्दा इति न कस्याप्यानयक्यमित्यक्तम् । 

तत्राप्रशब्दस्य न प्रयोजनमासेप्य प्रतीतिदशायामेव यश्भरः -प स्थणुरिल्यादो बाध- 

दरीनेनेहापि जगत्प्रतीतिदशचायामेव तद्धाधनस्य न्यायपत्वत्वषटः प्रागघरतीतस्य बाधाः 

नुपपतश्च । रिच काठन्रयनिषेधो हिं बाधः प्राकार एवेति निषधे बाघ एव नं 

१क.ग.ड. न्तीं क्फ २ग. (तममे । ३ ग.घ.ड.न. व्वाग्रे दा । ४ ग घ. इ. 

श्वासत्व । ५ क. ग. ड. 'सपेव"। ६ ख. "यत्वं प्रः । ७ ख. "सज्यत । अ। ८ ख. 'सच्छशत्रि । 

९क्.ग "का कदानि'। १० ग. घ. ड. त्मघ । ११ क.ग. घ. ट. °वरितेऽधि*। १२ ख. न 

उ” } च. रात्रभि' । १३ क. ख. 2. "व सौम्ये" । १४ख. त्वादि । १५ क. ग. ध. €. 

ग्वीनकाः । १६ ग. ध. इ. " शब्द् इ । १५ ख, युश्वौरः.। १८ क. ड, पेऽवाः । १९ ग. ध. 

ड, व स्या'। 



२८ आनन्दगिरिङृतदीकासवखितशाकरभाप्यसमेता-- [१ प्रथपाध्याये- 

स्यात् । न हि पाकरक्ते धटे पूर्वं न रक्तो घट इतिं प्रयये बाधं मर््थन्ते । अत शएव 

भाष्ये प्रागुतपत्तरव्याङ्कतनामरूपमेदात्ममूतं नुगृराप्तीदिति जगतः कारणात्मना सतत 

बोक्तान तु बाध इति । त च पृष्टः प्राकाराभविनाघ्र इति कथं काटकतर्न्धयोग इति 
वार्य् । प्राकले धटशरावादिकं मुदेवाऽऽपीदि्यादिवा्ेयेषु काठतनन्धेनेव बोध- 
नस्य व्युत्पननतवेनेहापि तथेव बोधयितुं कारकन्धारोपोपपत्तेः । यथा देवदत्तस्य शिर 

इत्यादाववयवावयविभेदेन बोधनप्य दृष्टत्वेन राहोः शिर इत्यादावपि तत्कस्पनम् । 

यथा वा पूर्वकिऽपि काठ आप्तीदिलयादो कालन्तरपंबन्धारोपणं तद्वत् । दीषि- 

क्मयां तु परीत्या परो बोधनीय इति न्याधेन परमते काठ्प्य॒निलत्वेन प्रागपि 

सत्वात्तद्रीलया काटंबन्ध उक्त इत्युक्तम् ।.न ताऽऽ््मी वा आप्ठीदिति सत्ता- 

वैशिष्ठमेव प्रतीयते कः क्रियाश्रयत्वादिति वाच्यम् । सविता प्रकाशत इत्यादौ 

करतुवाचिप्रलययस्य साधुत्वमात्रा्थतवेन प्तवितुः प्रकाशरूपतवप्रल्ययवदात्मन एव _सदू- 
पत्वप्रतीतेः । अतिरिक्तप्त्तानालयमावाच्च । अन्यथा प्त्ताऽऽषीदित्यदिवगतेरिति 

सवं सुस्थम् | 
४४ कणि (४९ 

स इक्त टखाकाच्च सुजा इति ॥ 

स सपरद्गस्राभाव्यादालेकः समीपत ल्येन सद्धा इति । नलु 
प्रागुत्पत्तेरकायकरणत्वात्कथमीकषितवान् । नायं दाषः । सवङगस्वाभा- 

व्यात् । तथा च मत्रवणेः--“ अप्राणिप्दो जवनो ग्रहीता! 
इत्यादिः । केनाभिमायेणेलयाई डोक्ानम्भःपतीन्माणिकमंफलोपमो 
गस्थानभतान्र सूज सूनेऽदमिति ॥ 
एवं सूत्रितमात्मनोऽलण्डेकरप्तलं साषयितुमृपक्िं प्रपञ्चस्य मृपातव तदध्यारोषा- 

पवादाम्यां ददीकर्मुमध्यायशेषः । तत्राप्यध्यारपार्थं छ त्रि ूवानीतयतः प्राक्तनस्त- 

दादिरपवदार्थः। तत्रापि वाचारम्भणन्यायेनाऽऽमातिरिक्तस्य किकातिन मृषात्वं वकु 

मृष्टिवाक्यम् । तत्र लष्टुरात्मनः संभावितं चेतनत्वं ददीकतुमीक्षणमाह--छ सवे्गति। 

नयेकस्याखण्डस्य कथ्मीपषप्रं सराथनामावादिलयारङ्कय न तस्य साधनपिकषिल्यभिप्- 

दकः सन्नपि पश्तखाप्रपदीक्षोशुक्तम् । अनाऽऽडागमामावरददछन्दतः । इममेवा- 

मिप्रायं शङ्कापरिहाराम्थां सटी करोति-नृन्िति । तत्र कणातीन्दियागि क 

शरीरमिति विवेकः । तद्रहितस्यापि सावत श्रुतिमाह-- वथा चेति । अपदो च- 

१ ङः शन्यते। अ) २ ख. घ. %तिकाः।३ ख. घ. वन्धायो'।४कृ.ग. ड. "कये काः। 

५क.ग. घ. ड. 'रप्रसिद्या प । ६ ग. घ. साऽद्य । ७ खल.च.छ.ज न्तु ।न"।८क.ग 

च डः, ण्ह । स इमकाः । ९ क. ग. ड. "वादः । त । १० ख. रस्य मृ" | ११क.ग.घ. द्ध 

°व्यादैश्ष" । १२ क, ग, इ, ^्युक्तं तत्रा । . 



प्रथमः सण्डः] देतरेयोपनिषत्। ` | २९ 

दोऽपणिगरदीतिलन्वयः । प्रदध्मुः प्र शुणोदयकरणः । स वेति ब्रं न च तस्यालि 
हे्ता तम्ुरग्यं पुरषं महान्तमिति मच्रशेषः | त तस्य कुर्यं करणं च विद्रे न 
तत्समश्वाम्यधिकश्च इदरयते । पराऽस्य शक्तिविकरिधेव भूयते खामत्िकी त्तानबह 

अत्र केवित्सगदि प्राणिकर्ममिरेका पूृज्याकाराऽविदयृत्तिरत्पद्यते । तस्यामात्मवै 
त्यं पतिनिम्बते तदेवक््ं तच्चाऽऽदिक य॑तवत्खपरनिवहकमिति न तत्पीक्षणान्तरा- 
पेता स्वैरपि प्रथमकर्येऽनवस्यापारेहारायेवमेव वक्तम्यमित्याहुः । अपरे तु प्राणिक- 
मैवदात्प्िकारेऽभिव्यक्त्युनमुखीमतानमिव्यक्तनामरूपावच्छिन्नं सत्खरूपंचेतन्यमेवो 
नर्यस्य कादाचित्कत्वात्कादाचित्कमीक्षणमिलयाहुः । अन्ये वीक्षणवाक्यस्य कारेणं- 
स्यचे्न्यव्याव्र्तिपरत्वादीक्षणे तात्प्यामावाच्च न तत्र मूयानाग्रहः कतेम्य इत्याहुः । 
नुशब्दो वितकाथं इति मनप्ति निधायाऽऽह-- न्विति । खोडथ॑स्य विध्यद; खाल- 
न्यपभवाछ्धोयो ठडयत्वमाह--यज इति । अहमितीत्यस्यक्षतेति पूर्वेणान्वयः ॥ 

प इमदि(कानद्धजत । 
एवमीप्षिखाऽऽलोच्य स आमम्रालात्रखजत खष्टवान् । यथह 

बुद्धिमां स्तक्षादिरेवंपकारोन्मासादादीन्छजन इतीक्ित्वेक्षानन्तरं प्रासा 
दादीन्छजति तद्वत् । 

ईक्षणस्य पूवकारीनतवं वदम्टितुत्माह - ्त्मिति | अत्रक्षणपुवैकमृष्टुक्तः 
प्रयोजनं सषटुशवेतनत्विद्धिरेवेल्यमिप्रे्य तथाविधस्य तह्णश्चेतनत्वमुदाहरति-सथेति । 

नुस सोपादानस्तप्तादिः भरासादादीन्छटनतीति युक्तं निरूपादान 

स्त्वात्मा कथं लोकान्छजती ति । तेष दोप्रः। सटिरफनस्थानीयं आत्म 
भते नपमष्पे अव्याडरेते आत्मेकश्षब्द वाच्ये व्याकृतफनस्थानींयस्य 
जगत उपादानभरते संभवतः । तस्मादात्मश्रतनामरूपापाद निभ्रतः सन्स- 

वजो जगिमिमीत ईयविरुद्धम् । 

बर्क्षितुलकषादेदार्वाचुपादानकारणपतहितत्वात्पाप्तादादिखष्टूलं युक्तम् । इह 
त्वा ब्रा इधमेक प्रतयुक्तस्याद्धितीयत्वेनोपादानकारणान्तरामावात्लषटुत्वं न युक्त 

मिति शङ्खते-न॒नधिति। न च बहु स्यां प्र्मयेय तुदाऽऽसानर खयपद्ुतेति 

® 0 

१ ख. शेतरेषटव्य" । २ इ, "णायै" । ३ ग. घ. "णवे" । ४ ग. -तन्यावृ । ५ च. रन्स 

ग्यप्रा । ६ क. ग. ह. षक्षित्वाऽन*। ७ च. "वक्षणा" । ८ क. ग. ड. ति। तत्रै । ९ क 

तक्षदिशे" । १० छ, "कादीन्छ' । ११ ख. "ति । चयं द्यः । १२ख. दानः स । १३ च.छ 

ज, श्नतः स सम । १४ ख, इति न पिः । १५ ख, "दादेः ल । १६ ख. अयद्वि व॑ । 



३० आनन्दगिरिकृतरीकासवलितक्षांकरमाष्यसमेता--[प्रथमाध्पाये- 

श्ुत्ाऽऽत्मन एवोपादानत्वान्नोपादानान्तरपिक्षेति वाच्यम् । वियददिर््यावहारिकतेन 
घटादिवत्परिणामत्वात्तस्य परिणाम्युपादानं वक्तव्यम् । न चाऽऽत्मा तथा मवितुमर्हति 
तस्य निरवयवत्वेनापरिणामित्वादिति मावः | तत्र वियदादेः परिणामित्वमङ्गीकृत्य 
तत्नानमिन्यक्तनामदूपावस्थं वीजमृतमव्यकरतं वद्धं तद्यव्याङ्तमापोत्तम अष्रीत् , 
गरा तु प्रतिं विब्मदिलयादिश्रतिषिद्धं परिणाम्युपादानम्तील्ाहं नैषं इति । 
आत्मभूत इत्यनेनानमिव्यक्तनामहूपहन्दिताग्याकृतस्याऽ ऽत्मन्यम्यस्तत्वेन परिणममा- 
नाविद्यापिष्ठानत्वेनाऽऽत्मनो विवर्तीपादानत्वं तयोरात्ममात्रत्वेन मषात्वादात्मनोऽद्रि 
तीयत्वं च न विरत इति दशयति--चाप्रूपे इति । तदाश्रयमन्याृतमिलयथः । 

अथवा यथा विङ्ञानवान्पायाथी निरुपादान आत्मानमेवाऽऽस्पान्त 
रत्वेनाऽऽकाशेन गच्छन्तमिव नििमीते तथा सवेज्ञो देवः सवंशक्ति- 
महामाय आत्मानमेवाऽऽत्मान्तरत्वेन जगदूपेण निमिमीत इति युक्त 
तरम् । एवं ज सति कायकारणोभयासद््ादिपक्षाश्च न प्रसजन्ते 
सुनिराएताश्च भवन्ति । 

हृदानीं घटादिप्वपि वरिवतेतेष परिणामो नाम विवतीदन्यो नास्त्येव विव इति 
परिणाम इति च पयय इत्यारम्मणाधिकरणन्यायेन विवरतततया तिद्ध किकरिऽप्यास- 
कृतेः परिणामादिति सूत्रकारेण परिणामशब्दप्रयोगाच्च पिद्धं तर च सत एवोपदा- 

नत्वम् । माया तु सहायमात्मित्यमिप्र्ा ऽऽत्मनि नैवे वितित्रा्च, हीति सूत्रावष्ट- 
म्भेन प्रिहारान्तरमाह-अथपेति । विज्ञानवानिति । अकाशेन गच्छन्तमिव 
स्थितमात्मान्तर्ं सक्ष्यामीति ज्ञानवरानिलथः । इदं च विशेषणमीक्षणस्य सष्टत्वस्य 
च शुक्तिरजतादौ विवर्तेऽदशीनात्का्स्य तततुस्यतेन तदुभयं न स्यादिति शङ्कानि 
राप्ताथ तजनिराप्श्च मायाविनि्िते विवर्त तदुभयदशनादिति । निरूपादान इति। 
खग्यतिरिक्तेपादानरहित इत्यथैः । पवैशक्तित्वे हैतुमाह-महामाय इति । 
आसरान्तरतेति । आत्मभिन्नत्वेनेत्यथः । युक्ततरमिति । इन्दो मायाभिः पृरृष्प 
डयते माय ह्यन्यदिव मरति बहु स्यां प्रनयेय वाचारम्मणे विकारोऽप्रगादःभि- 
त्मित्यादिवबहुश्रुतिकषेमतत्वादिलयभः । एवं च सतीति । पतत एवाऽऽत्मनः कैीय 
कारणरूपेणावस्थानाङ्गाकारातिर्हतुकमेव कायमुत्प्यत इति यद्च्छावादिनाम् , 

= ----~ -न------ 

१. श्वः। भच्र। २क.ग. ड, द्वितिश्र। ३ ख, ग. ह ।.नायुमिति। ४क.ख.ग 

ध. ड. च. ज. "रोग ।५ख. ग. ड, "च्छक्निव। ६ ग. ड. च. युक्लयन्तर ७ ख. घ. ्रादादि। 
ध. छ. द्रादप । ज. रादि" । ८ ख. श्र चाऽऽत्मन ए" । ९ ख. "ति द्वितीयस्य प्रथमपादे सु । 
१०ग.घ्. इ. लेतः । ११ग. तन्नघ्याः। १२क.ग.घ. छ. द्हेतुः । मः।१३ ग. ड, 
सुस्व । १४ स. श्रा (य्यः । १५ स, कारणकायंर° । 
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अप्देव काथमुत्पथत इति नैयायिकानाम् , उमयमप्यपतदिति शरू्यवादिनां पः । 
आदिशब्देन सदेव काथमुत्ययत इति सांख्यादीनां परिणामपक्ष उक्तः । अत्र 

्दाब्देन पत्तत्पोक्तदोषा यन्ते । तत्रा्तत्कारणपते दध्याद्ययिनां दुगधादयन्वेषणं 

न स्यादिति दोषः । असत्काभपकते त्वप्रतः भैच्छापत्तिः श्रविषाणदिरपयुत्पत्तिप्रस- 

श्च दोषः । परिणामवादे च तस्य पूर्वमेव कारणे पत्वत्कुरखालादिकारकव्यापाराः 

दिव्य पर्वमस्ते कारणस्येवावस्यान्तरापत्तिलक्षणपारैर्णोमत्वानुपपत्तिः । उतवत्य- 

नन्तरमसतते ततो व्यवहारासिद्धिरपरोकषलवानुपपततिशचेति दोषः | उभयास चोभय- 

पकषोक्तरोपासते विव्षैवादे न प्रतद्जस्त इत्यः । यद्वाऽस्मामिर्विवतेवादसयाङ्गीकार।- 

त्परिणामादिपक्षाङ्गीकारे परपर द्वीकाररक्षणे दोप मवेदिति यच्छंङ्कयते तन्न पंमव- 

तीलयाह--एवं च सतीति। स॒निस्कताश्चेति । विवतैवादस्येव परिग्रहेण पक्षान्तेषु 

दो पपूचनादद्वितीयात्मनसतद्िपरीतपरपचचाकरतामिषापिन्या कडु स्यति शरुला विवते- 

वादेव परिगृहीतततेन पक्ा्तराणां श्रुतिनं ते निरृता मवन्तीयथैः । 

काटी करानदनतेलाद- 

जम्भो मरीची्षरागद्रोऽम्भः प्रेण 
द्वं द्यौः प्रविष्ठजन्तरिक्षं मरीचयः 

प्रथिवी मयेया अधस्तात्ता जापः ॥ 

अम्मो मरीचीमराप् इति । आक्राशचादिक्रमेणाण्डपुत्पाच्राम्षः 

भभतीष्ठौकानखजत । तत्राम्भःपशतीन्स्व्रमेव व्याचष्टे श्रतिः। 

अदस्तदम्पःशब्द वाच्यो कोकः परेण दिवं बुलोकातपरेण परस्ता- 

स्सोऽम्मःशब्दधास्थोऽम्भोभरणात् । दौः परतिषठाऽऽभ्रयस्तस्याम्भसो 

लोकस्य । षकोकादधस्तादन्तरिपष यत्तन्पररीचश्ः । एकोऽप्यनेकस्था- 

नभदलवाद्रहुदचन भाय इति। मरीविभिवां रदिमभिः संबन्धात् । 

परथिवी मुरो भ्रियन्तेऽस्मिन्भूतानीति । या अधस््रासृथिन्यास्वा अप 

उ्धन्त आभोतेलोकाः। यद्रि पञभूतासकल्वं लोकानां तथाऽप्यन्वा- 

हस्य््नाममिरेवाम्मो मदीचीमेरमाप इत्युच्यन्ते ॥ 

१ग धर. ड, तत्प'। २ कर. ध. ड. सत्ताप। ३ ख. पारवै" । ४क.ग.ध. ड "णामित्वा । 

५ ख. पत्तिश्च दोः । ६ ख. ्दोषः। ते वि । ७ क. "रात्तत्पः । ८ ख. ष्षानङ्गी।॥ ९ क.ग. ड, 

"णाक्तदो* । १० ल. श्वोनसं। ११क. ग. च्छङ्कयेत त। १२ कं. तवाशचैते । १३ ख. ड, च्यो 

लोकः । अपां भरः । च. च्यो स्परेके व्याप्यान्तर्भर। १४ च. छ. ज. मेदा । १५ ख. °रीचिः। 

१६ ख. ध. "च्यन्ते । सप्ाणिकर्मफलोपादाना उपभोगस्थानभूता आ" । १७ क. ग, 'द्बुनाम । 

--~- =-------~ 
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३२ आनन्दगिरिषृतटीकासंवरितक्षकरमाष्यसमेता- [! प्थमाध्ययि- 

लोकानां मोतिकल्वादण्डान्तवेतित्वाश्च मूतच्टितसश्चीकरणाण्डदष्टयनन्तरं तत्सु्टि- 
रिति गुणोपंहारन्यायमध्रिलाऽऽह-आकाञ्चादीति । स्वयमेव व्याचष्ट इति। 
तेषां ठकेष्वप्रतिद्धत्वारिव्थः । दटोकात्परस्ताये महरादयो शोका यश्च तस्या- 
म्भो खोकस्याऽऽश्रयो चुकले सर्वऽम्भःशब्देनोच्यन्ते । वृष्टयम्मपप्तत्न विचमान- 
त्वादिल्याह--अद् ईल्यादिना । अन्वरिकं मगीतय इतयस्याभमाह--धुलोकादिति । 
मपरीनिरान्देन पूर्यकिरणपंबन्धदन्तरितटोकं रक्षयित्वा तप्येकतेऽपि प्रेशमेदाहहु- 
वचनं युक्तम् । इदानी बहूनां मरीचीनां रक्षकत्वात्तत्छतं बाहुस्यं गङ्गायां प्रोष 
इत्यत्र लक्षकगतञ्जीत्वमिवेत्याह-- परीचिभिर्वेति । न तु मरीनिशन्देनान्तरि्लो- 
क्वौक।रे मरीचिपबेन्धो निमित्तान्तरमुच्यत इति भ्रमितभ्यम् । एतद्िर्चस्य निमि- 
तान्तरस्य पूवेमनुक्तत्वेन विकस्पाथक्वाशञन्दायोगात् । आप उच्यन्त इति । अधो- 
लोकवातिमिर्गविरप्यमानत्वदू्ोतेषीतोर्थयोगात्ते छोका जप इत्युच्यन्त इयम्वयः। 
ननूक्तानां लोकानां पञ्चभूत्तमन्धाविरोषादूतान्तरेण पृथिन्धादिनोपरितनलक्वा रषय- 
न्तामन्तरिक्षस्य मरीचिभ्यतिरिक्तपदार्ान्तरेण मेघादिनाऽपि सबन्धात्तेन सर लोकः 
प्थिन्यालतोऽधोलोकानां च मरणापतिव्यतिरिक्तगमनादिक्रियान्तरेणापि योगाकतियान- 
रेण ते क्षयन्तामिति शङ्कते--यपीति । भूतात्पकत्वमिति । मृततवन्धितवमि. 
त्यथः । इदमुपलक्षणं मेषादिपदा्यानतरसंबन्धोऽपि वर्तत 'ईइलपि द्रष्टम्यम् | अम्म- 
आदनामेव तेषू लेकेषु परनुयततेव ते टोका रक्षणीयाः प्रानरयेण ग्यपदेशा मव- 
रीति न्यायादिति परिहरति--वथाऽपीति । अन्बाहुस्यादित्युपक्षणं मरीच्यादीना- ` 
मपि बाहृश्यारित्यमि दर्व्यम् । श््ामभिरित्यत्रापि मरीच्यादिनामभिरित्यपि द्रष्ट 
न्यम् । यथाश्ुतेऽजातमकत्वेनाम्भआदिशन्दक्षकत्वानुक्तेरछेकानां शङ्कनुपपततरमरी- 
च्यादीनामननामत्वामावादप्शान्दरस्प्यापिक्रियार्थतवोक्तेरन्नमत्वामविना्ामभिरितिपरि- 
हारानुपपत्तेशवति । उपरितनटेकाद्वृटिद्ारेणाऽऽगतमम्म एवास्माभिः साषादुषम्यते 
न॒तु मृतान्तरमिलयस्मद्दष्याऽव्बाहुल्यमुपारितनलो कानामू्ष्वलोक पिप्राण्यपक्षयाऽधो- 
लोकगामिनां प्राणिनां पुराणेषु नाहरयोक्तेवहमिराप्यनेऽपोटोका इत्यधोडोकेषु तत्क- 

(3 

तेकापतरपि बाह्यं एथिव्यामतिरीघर प्राणिनां मरणात्तध्यापि तत्र बाहुरयमन्तरित्षस्य 
ठ् मरी चिबाहुर्यं प्रतिद्धमवेति स्तेयम् । अस्रो परीतरीपरमाप इत्युच्यन्त इति । 
एतेनाममिरुच्यन्त इयैनवयः ॥ 

१क. ग. इ, "स्तत २ ख. इति । अ" । ३ ग. घ. ड, ̀ चनमि्युक्त । ४ ख. “ठृतना^, 
५क. ग. ड, बन्धात्निभि। ६ क. श्नि" । ७ ख. घ. "मित्तस्य । ८ ख. “न्यादीनामुप* । ९ क, 
ग.घ इ. नासं । १० ख. रेणेवल। घ. रेणैवते। ११ख. इति द्र । १२ क.ग. ड. शु 
तेषु लो । १३ क. भस्बुनाम्र'। १४ क. य ध. इ. 'त्याऽऽप्नि । १५ ग. "गम्ये" । १ ६ग.ध.. 
पिबा । १७ ख, यथैः। | 
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स इक्षतेमे च रोका छोकपारान्र हना इति । 
समेम्रपिक्रमफलोपादानापिषठानमूतांशतुरो लोकान्खषटटा- सर ईश्वरः 

पुनरेषेक्षत । इमे न्वस्मःपशृतयो मया सष्ठ लोकाः परिपारयितृबभिता 
विनयेयुः । तस्मादेषां रक्षणाथं टोकपारष्टीकानां पाटयितक्र षै 
सृजेऽहमिति | ` 
अत्राऽऽत्मा वा इत्युक्तालन्ञानेन सपार मोचयितम्यत्वेन विवक्षितः । अपप 

रिणो मोक्षानुपपत्तेः । संपारश्च सैप्ररणाधिकरणटोकांस्तदुपाधिमतं लिङ्गशरीरं तद - 
भिमानिनो देवांसदधिषठानं स्यृचशारीरं पंपाररूपाशनायाद्रीलदमिमानिनं तद्धोक्तारम- 
न्तरेण नोपपद्यत इति तस्य सवस्य सृष्टिमयमावप्तथ इत्यन्तेन ग्रन्थेन क्रमेण वक्ष्यन्पर 
सरणाधिष्ठानटोकसृष्टमुक्तवा तत्पादयितुदेवतार्ुष्टयुक्तिम्यानेन समष्िश्यूहशचरीरस्य 
समषटिलिङ्गशीरप्य तदमिमानिनां देवानां च पट वक्तुमारभते --घ ईष्नपेति । तद्य- 
चटे-द्रमपाण्रीति । पस्स्य तदुपद्रानस्य तत््ाधनस्य चाधिष्धनमूतानित्यरषः । 
अम्ययानामनेकापवलुशबदसतुश्दथं वैक्षण्यं रोकानामाहेत्या्--इमे चिति । 
अहमत्रीलस्य्षतेति पूर्वेणान्वयः | 

एवमीक्षिला- 

पोऽद्रय एव पुरूपं समुद्रयामूछयत ॥ 
सोऽद्ध्य एवराप्मधानेभ्य एव पञच्रतेभ्यो येभ्योऽम्भप्रभतीन्पष्ः 

वांस्तेभ्य एवरेलयथः । पुं पुरेषाकारं शिरःपाण्यादिमन्तं समुदा. 
द्यः समुपादाय मृत्ि्डमिव कुलालः पृथिव्या अपटयंन्ूछितवा- ` 
स्संपिण्डितबान्ष्लाद्यप्रसं योजनेनेलथेः ॥ 
पमष्टिलिङ्गररीरस्य तदमिमानिनां वरिराडवयवनन्यत्वात्तदथं विरटपुषिमाह - 

एप्रमी्िष्ेति। यपि लोकोयत्तः पू्मेवण्डोतपत्तिरक्ताऽण्डमुखःवाम्म्रमती- 
-हीद्यनसुज्ोति भप्येण तथाऽपि तेबोलत्तिरिहानुयते लोकपाटयष्टयथमिति न विदे 
इति भावः । अद्ध ग्े्यदकाराथमाह--पेभख इति । व्रंखटः पृशित्याः प्रकारा- 

ृत्विष्डम्रिखन्वयः । स्वाद्रथत्रेति । सूतानां परस्तरावयवपयोजनमतिश्िषटपयो- 
गसतेनेत्यथः ॥ 

~~~ „~~~ ---------~--- -------* ण ककन 

१ड. मेनु तवम्भः ।२क.ग.ध. ड. देतेषां। कः. 'ल्दे' । ४ ख. "सषटीक्षणद्रारा 

स*। ५ क. ख. ब््दा्पो वै"। ६ क. ण्ट । श्रवति । ग. ड. “ह । -नु.त्विति। ७ क. मिद्य । 

< ख. नेभ्यः प ९ख. छ. रषप्रकाः । १० ख. शतसूः । ११ क. ग, ड. वान्पिण्डि । 

१२ग. घ. 'संप्रयोः । १३ ख. माष्यकारेव । १४क. घ. ङ. रसंप्रो । 

५ 



३४ आनन्दगिरिृतटीकासंवलितकाकरमाष्यसमेता-[! प्रथमाध्याये 

तमभ्यतपतस्याथितप्रस्य मुखं रिरभेदवत 
यथाशण्ड्म् । 

-तं पिष्टं पुरुषप्रिधयुदिश्याभ्यतप्द् । तद्भिष्यानं संकल्पं कृत 
वानिलयथेः । ̂ “ य॒स्य ज्ञानमयं तपः " ईल्यादिशरुतेः । त्स्याभितप्त 
सयेश्वरसंकरपेन तपसाऽभितप्तस्य पिण्डस्य मृं निरभिद्यत मुखाकारं 
सुषिरमजायत । यथा पक्षिणोऽण्डं निराभिदतेषम् । 
विराइुत्पत्तिमुक्त्वा तदवयवेम्थौ टछोकपारोत्पत्तिमाह--तं पिण्डमिल्यादिना । 

तपःशब्देनाभिध्यानक्षब्दितं ज्ञानमच्यते न कृच्छरादीत्यत् श्रतिमाह-- यस्येति । यस्य 
रपे ज्ञानमेव न कृच्छररील्यथः | 

हखादाग्वाचोऽग्निनािके निरमियेतां नसि- 
कार्यां प्राणः प्ाणादयायुरक्षिणी निरमिचेताम- 
तभ्यां चष्ठशचषषप आदित्यः कणौ निरभिदेतां 
कृणाभ्या श्रत्र श्रव्रादशस्वटयतराभवत 

त्वृचा समान इमक्ष अाषाववनस्पतया 

दद्य (नर (गचित हद्यान्मना मनत्तन्चचद्रमा 

नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृयः 
श्र निरभिद्यत शिश्वद्रतरां तप्त जापः ॥ 

इयेतयोपनिषद्यास्मषटके प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
उपनिष्रत्कमेण प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ 9 ॥ 

हति ऋग्राद्मणारण्यकराण्डान्तगतद्ि्तीयरण्यके चतु्रोध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
(+ ४4 

तसमानि्भिबान्मुखाद्राकरणमिद्धियं निरवतेत तदधिष्ठाताऽभरिस्ततो 
वाचो लोकपाः । तथा नासिके निरभि्रताम् । तहवकाभ्यां प्राणः 
प्राणद्राय॒रिति सवेत्रापिष्ठानं करणं देव्ता च त्रयं क्रमेण निभि्रमिति। 
अद्षिणो कणौ चग्षुदरमममन्तःकरणापिष्ठानं प्रनोऽन्तःकरणं नाभिः 
सवैपा्णबन्धनस्थानम् । तस्मादपानसंय॒क्तत्वादप्रात्न इति पाथिन्धि- 

१३. ज. "त् । अभिः । च. च् । भभितपवमभि'। छ. चर । अभितपनं सं ।२ख.च. 
छ, ज, इति श्रु । ३ च सस्माञ्च निमिः ।४क. ख. ग. घ. "णनि । 



दवितीयः खण्डः] एेतरेयोपनिषत् । १५ 

यमुच्यते । तस्यापिषठात्री देवता पयु; । यथान्यत्र तथा श्िशचं निर. 

भिद्यत भजननेन्दरियस्थानमिन्धियं रेतो रेतोविस्रगा्थत्वात्सह रेतसोस्यते 
रेतस आप इति ॥ 
इति श्रीमदगब्रसूज्यपादशरिष्यशीमच्छकरयाप्रत््तावेतुरेयोपरिषद्धाष्ये 

प्रधपाध्याये. प्रधमः खण्डः ॥ १॥ 
ततो वात्र टोकपृटोऽ्च्वागभिष्ठाा रिरवर्वतत्यन्वयः। यद्यपि वागादिकरण- 

जातमपशचीकृतमूतका्यं॑न मुखादिगोढकका्य तथाऽपि मुसायाश्रये तदमिग्यक्तु- 

खाद्वागित्यक्तम् । नपिकाम्यां अण इत्यत्र प्राप्ने प्राणवृक्तिप्तहितं घणिन्दि- 

यमुच्यते । अधिष्ठानमिति । गोटकमित्यरथः । गोलकम् । दमेति रोमप्रह चरितं 

सशीनिन्ियमुच्यते । ओपथिवनस्वतय त्यो षध्याद्ययिदेवता वायुरुच्यते । चित्त तु 

चतो हयं द्दयज्ञं चाहृदयज्ञं तेत्यादौ द्दयशब्दस्यान्तःकरणाथेत्वद रनान्मूनःर- 
ठ्देनापि तस्यैवाभिधाने पौनस्क्यमिलत आह-हृदगमिति । अन्तःकरणाधिष्ठानं 

हदयकमदमुच्यत इयर्थः । सेपार्णवन्धनस्थानमिति । गुदमृढमिव्यथः । अप्परन- 

शब्देन पाणिन्दियलक्षणायां सबन्धमाह --अपरीनिति । यतु शिश्नं निरभिदयतेति 

पर्याये हिश्नेतपरोहतत्यमिधनि ख्रीयोन्यदिठत्पत्तिरनुक्ता स्यादिलश्ङ्गय शिश्र- 

कन्देनोपस्येन्धियस्थानं दक्षते रेत इति तद्िपरगाथैत्रेन तत्सदितपुपस्थन्दियमप्श- 

शब्देन तहक्षितपश्चमूतोपाविकः प्रजापतिश्च च्यत इ्याह - यथेति । अथाऽन्यत्र. 

पर्यीयान्तरे स्थानं करणं देवता चेति त्रयमृक्तमेवमिहापि शिश्ादिरशब्देञ्चयमप्युच्यत 

इयर्थः । त इति। इन्दि्मूद्यत इलयन्वयः। तलक्षणाया संबन्धमाह --सृह रेति । 

रतपा सहितं तत्तबद्धमिल्यथः । सबन्धपुपपादयति-ेवोव्रिसगोयत्वादिति ॥ 

इति श्वीपरमहंसपलिाजङ्ाचायश्रौमच्करभगवच्छप्यानन्दन्ञानविरचिताया- 
भेतरेयोपनिषद्वप्यदीकायां प्रथमाध्याये प्रथमः स॒एडः ॥ १ ॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

ता एता दरः मृष अस्िन्पहयणे प्रापतत् । 
त्रा एता अग्न्यादयो देव॒ता छोकपारत्वेन संकरप्य सुषा श््वरेणा- 

(क 

सिन्तसाराण्रे संसारसपुर महत्यविचकामकपममवदुःखोदके तीव्रः 
~~~ 

१क.ग.घ प्ोतिः। २ स्व. तरेत दइतिदु। २ख. ्वतत्नमु'।४प नप्राणद् 

दानासप्राण' । ५ क. "मुक्तम् । अ" । ६ ख. ग. जवे । ७क.ग. ध. ड. रभि" । ८ क.ख 

"णनितरः। ९ क, ण. घ. इ. “पान इतीति । 



३६ आनन्दगिरिकृतटीकासंवरखितकांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 

रोगजरामत्युमहाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निराटम्बे पिषयेन्द्रियजनितस् 
खख्वलक्षणपरिश्रामे पश्चेद्धियार्थतष्मारुतविक्षोभोत्थितानर्थशतंमदर्मो 
महारो राचनेकनिरयगतहाहेतया दिकूनिताक्रोशनोद्धतमहाखे सलयाज- 
वदानदयादहिपाश्षपदमधरयाध्रात्पगणपाथेयप्णज्गानोडपे सैत्सङ्गसवं 
गपा पोक्षतीर एतस्मिन्महदय्णेवे परापतन्पतितवलः 

एवं समष्टीनामिन्ियाणां तदमिमानिदेवतानां चेत्पत्तिमुकत्वाऽथय ताप्तां देवतानां 

भोगयोग्यास्पव्यष्िहपर्टिं तेष॒ देवतानां भोगार्थं व्यष्टिषूपेण प्रवेशं च विवधुस्तदु- 
पोद्धातसेन क्चत्पिपापयोः सषि दशयति--ता एता इति । तच्छन्दाथमाह-- 

अरयादय इति । एतच्छन्दाथमाह- लोकपारत्वेनेति । अद्ानायादिपृष्टयुपया- 
गित्वनैताप्ं स्वरूपाज्ञानपुषेकं सपार ब्रह्माण्डरूपे पतितत्वमाप्तक्तत्वं तन्मात्रत्वामिम्।- 
नर यदद्धत्वं तदाह-अस्मिननिति । अणवप्रादद्यमाह--अव्रिघेदयादिना । 
अविद्यादिप्रमवं दुःखमेव दुष्प्रवेशा नगुणेनोदकमिवादकं यस्षिस्तीत्ररोगादय एव भयं 
करत्वेन ग्राहा नक्रादयो यसिमस्त्चज्ञानमन्तरेण बिनाशामावादनन्तेऽज्ञानामुत्तराव- 
ध्यमविनापरे विश्रामस्थानामवेन निराढम्बे । समीचीनविश्रामस्थानामवेऽपि तदाभा- 

सोऽस्तीत्याह --विषयेद्धियेति । विप्येन्दियपतनन्धजनितसुखलरद्टपो विश्रामो यसि- 

नपञ्चेद्िय्ाणामर्येषु विषयेषु शब्दादिषु या.तुट् तुप्णा प्व मुरुत्स्तत्कृते य विक्षा- 

मुत्तेनोत्थिताल्यनथृरतयानि विषयपंपादनाद्रिना शस्त एवोमृयो यस्िन्पहार्।सवाद्य 

एवाव निरया नरकविरेषास्तद्रद्मनां गमवा्ततन्निप्कमणवल्यादया मरणान्ता येऽ- 

नेके निरया इःखजनकत्वात्तदूतानां च यानि.हा हेयाद्रीनि कृजितानि स्वल्पध्वनय 

आद्धेश्चनानि महाध्वनयस्तदुद्धूतो महारो यस्मिन् । महापातका्यनेकनिरयति षाड 

महापातकजन्या निरया इति द्रष्टम्यम् । सप्ताराणवस्येवेमूतत्वे तस्य तरणाप्तमवान्मो 

स््ना्ञानमैवपमित्याशङ्या विवेकिनां तथात्वेऽपि विवेकिनां त्तरणोपायोऽस्तीव्याह-- 
भ 

सत्येति । स्यादयो य आलमुणःस्त एव प्रायेयं पथ्यं तेन पूजञानमेवृ्पं एवो 

यसिन् । सत्सङ्गो बर्पततिः सक््यागः सन्याप्तस्तवेव मागें ज्ञानोडुपपरवृतिेतुयेपिम- 
@ ० ¢ 

नमप्ने सति पुनः संप्तारणि््लीमावात्स एव ीररवदचैरं य्िन्नतस्िन्प्रयक्षपिदवेऽणव 

इत्यर्थः । अन्न पतनं भौमाऽऽत्मस्छरूपाज्ञानेन संप्तरिऽटभमिमानेन सक्ततम् । 
=== कक 

१ख.घ. ड. च. (तृष्णामास' । .२ क. ग. घ. ड. च. "तसदसोमिमाले महा । ३ क. 

ग. ध. ङ. ग्ापातक्रायः । ४ क. ग. घ. "दयाध्या्मः । ज. "यायध्यात्म 1 ५ घ. च. छ. सत्संयो- 

गस" । ६ क.ग घ. उ. भत्र ई । ७ क. भिधने'। ८ क.ग. नवद । ९ ख.ट. 

तृष्णा । १० क. ग. घ. ड -सस्तन्नि । ११ ख "क्यमाश' । १२ ग. ड. तर" 1 १३ क. डः 

श्यो येऽध्यातम °। १४ क. ख. पूर्ण ज्ञा" । १५ क. गृरूपपत्तिः । १६ ख. संगतिः स । १५७ ध 

वस्याभा"। १८ ज्ञ, रमिव तीरं । १९ख, ट. नाम स्व'। २० क. देमियभि । 



द्वितीयः लण्डः) एतरेयोपनिषत्। ३७ 

तस्पादरन्यादिदेवताप्ययलक्षणाऽपि या गतिर्व्यास्याता ज्ञानकमं- 
सग्रचयार॒ष्ानफलम्रता साऽपि नाठं संसारदःखोपशमायेत्ययं विवक्षि 
तोऽर्थोऽत्र य॒त एष तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्माऽऽत्माऽऽत्मनः सवै 
भूतानां च यो वक्ष्यमाणविशेषणः परतश्च जगदुतपत्तिसितिसंहाररेतु 
तवर्गे सधरसंसारदुःखोपर्मनाय वेदितव्यः । तस्मात् "रष प्या एत- 
्कोतद्रघ्येत्ःसदयं यदेतदरवरह्मानानम् । “ नार्य; पन्था श्रिद्तेऽ- 
युनाय ' इति मन्रवणात्। 

न॒नु संप्ताराणैवपतितत्वं वक्ष्यमाणाश्चनायादियोग इत्यादिपर्वोऽपि बन्धस्तदभिमा- 
निनो जीवस्य वक्तव्यो न देवतानाम् | न च तातामपि तन्नामिमानोऽस्तीति तद्ुक्त- 

मिति शङ्कनीयम् । तथाऽपि प्राधान्यतोऽभमिमानिनं जीवं विहायाप्राधान्यतोऽमिमानिनीषु 

तदुक्तेरमिप्रायो वक्तव्य इत्यत आह- तस्मादिति । यस्मात्संपाराणवपतितत्वं 

तापं तद्पयदिलयभः । महारोरवायनूकनिरयगृतिरिविति पाठ उक्तनिरयगतियथा दुःखा- 

परमाय नां तथा साऽपि नामिति पर्वेणान्वयः । तद्विवक्षाया अपि प्रयाजनमाह-- 

एवमिति । एप धिद्धित्वेति । नरमिति विदिलेलथः । आत्मनः सवभूतानां 
चाऽऽत्मा यु आलस्रा वा इदुपि्यादिना जगदुत्पस्यादिहेतुत्िनि यः प्रकृतःप्न पर 

च वेद्धितव्य इत्यन्वयः । नन्वेष पन्था एवतकर्भतद्रदेततलमित्युपक्रम्योक्धमुक्थ- 
मिति वा इत्यादिना कमेप्रजन्िप्रगुण्रह्मासन्ञानस्धवोक्तत्वात्तस्थेव माक्षप्ताषनत्व 

नोक्तकेवलात्मन्ञानमात्रस्येत्याशङ्कयेष पथा इत्यादना ब्रह्मारम॑निन्ञानमेवाक्तं न कम- 

पमचितं ज्ञानं तस्योक्तवाक्येन संप्तारदेतुत्वावगमन सत्यतायोगादिवाह-- तस्पादष 

पस्था इति । यस्मात्कमपदितस्य प्राणविज्ञानस्य पंप्ारफढत्वं॑तस्मादप पन्था 

इत्यनेभे' ` देतद्रह्मासविज्ञानं तदेवोक्तमिलन्वयः । “ तुमेव विद्धित्वाऽतिमू्युमेति 

नान्यः पूरा वि्तेऽयनाय ” इत्यनेनापि केवलत्पिज्ञानव्यतिरिक्तपथनिषेधादप्यु 

्तमेव ज्ञानं पन्था इत्याह- ननाम्प इति । एष पल्था इति ब्रह्मातमज्ञानमुपक्रम्य 

मध्ये प्राणविनज्ञानोक्ति्तु प्राणोपाप्ननया चिततेकाम्रथे सति तत्फडाच्च वैराग्ये सरयेष 

---- --~~ --- -~-- ~-- 
----- -- -~ - --~~~--~-----~-= ~न 

१८ ज. ग्दःलापगमाः। २ च. श्रामनाये। २३छ.ज येयेवं वि। ४ ग.ड. न 

सः। च.ग्नसप्वैः।ज. ज. नसर्सः। ५ स्न. वदुः । ९छ.ज. शमाय । ७ कग ड 

द्यं तदे1 ८ च. प्मविङ्ञाः। ९ट. पि प्रधानो । १०८ याप्रधानतो । ११क.ग. ध 

ह्, शमनाय । १२ख.ठ.श्व्द् य| १३क.ग. घ. ड. ््नेतिवे-+ १४ख.८. दवित्र। 

१५, ट, छज्ञाः। १६९ ख. ट.ड । १७ ख. ८. नप्दनत्ु । १८ स. दुह्र । १५ क 

ग. घ, इ, “दूत य' । २० ख. ट. सज्ञा । | 
[ 



३८ आनन्दगिरिदृतदीकासवरितशांकरभाष्यसमेता-- [! प्रथमाध्याये- 

पथा इत्युपक्रान्तं मुख ज्ञाने वक्तु शक्यमित्यमिप्रायेणेति भावः । यद्यप्यतदराक्यम्या- 
¢ क ७ [® $ 9 ् च ख्यानावप्तरे कभमारगोऽपि प्रधेरन्दाथंतेनोक्तसथाऽपि ज्ञानमार्गोपायत्वेन सत॒ उक्तो 

न प्राधान्येनेति भावः। 

तमञ्चनापिपाप्राभ्यामन्वानतर् । 
त्रे स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजमतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्ड- 

मरात्मानमशनयापिपाम्राम्यामन्वरवराजेदनुगपितवान्संयोनितवानिलयथः। 
तस्य कारणय्रतस्याश्नायादिदोषवखात्तत्कायभृतानामपि देवतानाम 
शनायादिमचम् । 
तरनु पिण्डस्यारानायारियागे देवतानां कथं तद्वत्वं यन ताप्तामत्नादनाथमायतनप्र भः 

स्या्यस्िन्प्रतिष्ठिता इल्यनेनेलयत आह--व्येति । 

ता एनमहरुवनायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन 
तिष्ठता अ्रमदूपरेति ॥ 

वक्ततोाऽशनायपिपासाभ्यां पीड्यमाना प्रन पितामहं सष्टारमद्व- 
शरक्तवत्यः । आयवनमपिषएठानं नोऽस्मभ्यं प्रजानीरहि विधत्ख । यस्मि 
भ्नायतने प्रतिष्ठिताः समाः सत्योऽन्नपदाप्र मक्षयाम इति ॥ 
प्त्रिण्डमिति । स्वजनकपिण्डजनकमित्य्भः । अपिष्ठानमिति । श्वरीरमित्ययैः। 

रयु विराद्ेह एवाऽऽयतनं वर्तत इत्याशङ्कय तस्यातिप्रोदत्वात्तमापूयं तत्र स्थतं 
वयममी अन्नं च तदेदपर्या्ं संपादयितुमसमथाः, अतोऽस्मचोगं व्यष्टिदेहं पृन- 
खेत्युक्तवलय इत्याह -युस्प्रन्निति | यचप्यस्मद्। दियं विनाऽपि चरूपुरोडा- 

शारिहविरदनमसि तथाऽपि तदपि हविरदनं व्यष्टदेवतद्ेहमन्तरा नास्तीति मावः॥ 

ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमर्मिति । 
एवपुक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो सपं गवाकृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य 

एवादूमभ्यः पुथैवत्पिण्डं सणुद्ल मूखयित्वाऽध्चयदरितवान् । ताः 

एुनगेवाषृति द्राशुन ।, न ष चोऽस्मद्थमपिष्ठनायान्नमतुपयं 

पिण्डोऽछं न वै । अजु प्याक्ोऽततु न योग्य इत्यथः । 
वयष्िदेहमृषटिमाह-- देय इति । पूषै्रिसरेति । निबिडतया परस्परावयवपंयो- 

१ क. ग, "तद्व्याख्या" । २ ट. "नागराः २ क. ख. नाग्निः ।४ग. ङ, नादि ।५ग, 

डः "नादि'। ६ग.ध. ड. छ. ज. नापि" । ७ ग. शिम" । < ष. देहः । ९ क.ख.च.छ ज. 

"छाया । १० च. छ. ज, वै । पः । ११ छ. ज. "पतोऽततुमयो । 



-रेद्वितीयः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । २९ 
क क 9 कि जनेन पूषटेयथः। न योग्य इति । गोशरीरस्योपरिदन्तानाममविेन दूषादिमृलस्यो- 

त्तातुमशकय॑त्वादिलथः। 
[3 विर [ न्ः अर 0 १। => यु (ऋ 

तयो ऽश्रमानयच्चा अद्वत् वं नाऽयमरुमिति ॥ 
गवि प्रयास्याते ताभ्योऽश्वपानयत्ता. अ्रुवन्न पै नोऽयमलमिति 

पूववत् ॥ 
अश्वमिति । तप्योमयतोदन्ततेनोक्तदोषाभावादिद्ः । त वरै नोऽयपटमिति। 

अश्वस्यापि विवेकन्नानामावादयोग्यत्वादिल्यथः | 

ताभ्यः पुरषमानपत्ता अञ्न बति 
पुरषा वविं हकत ता अत्रयद्धायतन 

[कर # 

प्रव्चतात ॥ | 

सप्रेप्रयास्याने तभ्य; पुरुषमानयत्सयोनिप्रतम् । त्राः स्वया- 

निपुरूषं दषटऽसिन्नाः सत्यः पुञ्तं शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं वेय 
युवन् । तस्मादपुरूपरो गर पुरुष एव सदतं सवपुण्यकमहेतुत्वात् । स्वयं 
दा स्वेनेवाऽऽत्मना समायामिः कृतत्वात्सुतषुच्यते । तु देवता 
इन्रोऽद्रदीदिषटमासापिदमधिष्ठानमिति मत्वा सवै हि खयोनिषु 
रमन्ते । अतो युथरागर्म यस्य यद्रदनादिक्रियायोग्यपायतनं तस्र 
व्रिशतेपरि ॥ 
गवाश्चग्रहणस्य प्वतियेग्देहोपलक्चकतममिप्रतयोक्तम्- पर्ति । सयोनिभत- 

पिति । खयोतिकीविरटूपृहषदेहपरजातीयमिययथः । यस्मात्स्वकीयपरितोषचोत- 
केन पङ्कं वुतेत्यनेन राब्देन पुरुषदेहमुक्तवलयस्तप्मात्तस्येदानीमपि पुकृतत्वमि- 
त्याह-तस्थाद्रिति । स्वयं परेति। श्धरेण सेनेव कृते भ्रलादिक्तपिक्षया 
सरत पुष कृतमित्यर्थः । प्रपोदरादिवात्छयमितिष्यने शब्द इत्यथः । एवं व्यष्टि 
देहपष्टिमुक्त्वा तन्न करणानां देवतानां च व्यष्टिरूपेण प्रवेशमाह--त्रा दरषतरा इति। 

वे हेतुमाह-न दीति । आयतनमिति । गौटकह्पं स्यानमिल्थः ॥ 

जिव्|गमू्वा मुख प्रब्दः प्राया व्रता 

नुप प्राक्श्नदादयश्रहुभतवागक्षपरा प्राक 
णि 

१ ह. १्रेतनद्" । २ ख. 2. नन्ताभाः। ३8. 'कयर्त्वमियः। ४ ख.ट. "द्याने ता'। 

५ख.च. छ. ज. ट. ते तथेवाश्व" । ६2. योनिं पु" । ७" ज. निभूतंपु। ८ क.ग, न्ते। 
भालोक्य द्धः । ९ च्. छ. ज. ्रवना । १० सं. ट. भूते वि" । 



४० आनन्दगिरिषृतटीकासंवरितक्षांकर माष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये 

शदिशेः श्रोत्रं भूता कणी प्रावि्त्रोषपरिवन- 
स्पतया छोमानि भूवा सच प्राविशश्वन््रमा 
मनो भूत्वा हदयं प्राविशन्मृयुरपानो मूला 
नाभिं प्रविशदापो रेतो भूवा शिन्न प्रविश्चन्॥ 

तथाऽस्त्विल्युङ्ञां पतिरभ्येश्वरस्य नगयौमिव बलधिकृतादयोऽभि- 
-बोगभिमानी वागेव मूर्वां स्वां योनि युखं पराविशत्तथोक्तार्थमन्यत् । 
वायुनासिके आद्वियोऽध्िणी दिशः कणाबोषयिदनस्पतयस्तवचं 
चन्द्रमा हृदयं सृद्युनामिमापः शिश्नं प्राषरिश्न् ॥ 
राज्ञोऽन॒न्नं प्रतिरम्य वह्ाधिकृतादयः सेनापल्याद्रयो नगया यथा प्रविशन्ति 

तदरदीश्वरस्यानृन्नां प्रतिरम्याधचिः प्राविरादित्यन्वयः । यद्यपि वागमिमान्यभ्निने त॒ 
वागेव तथाऽपि तप्य वाचं विना प्रत्यक्षमनुपटव्वस्तस्या अपि देवतां विना स्वविषय. 
ग्रहणप्तामथ्यमावात्तयोरेकखोदीमविनाभेदोक्तिरिलाह- वागेतरेति । यद्यपि देवता- 
नैमेवेश्वरेण प्रवेदाश्चोदितस्तथाऽपि करणेर्विना तापं सराक्लाददनादिमोगापिमवात्तेषामपि 
परवेशोऽथ। चोदित एवेति तेषामपि स उक्तः ॥ 

तमश्नापिपापे अत्रूतामावाम्याममिप्रना- 
नीहीति ते अत्रवीदेतास्केव वां दृवतास्वाभ- 
जाभ्येताघ् भागेन्या करोमीति । तस्मा- 

न्द, न्द 9 चै, ® £ अ, 

दस्य कस्य च दवताय हवग्रह्मत 

भााग्रन्याववास्यामशनापपाप्ठ मवतः ॥ 

इयेतयोपरनिष्यास्मषट्फे हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
उपनिपत्रमेण प्रथमाध्याये टितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

इति ग्राद्मणारण्यकाण्डान्तुगीतटहि तीयारृण्यके चुतुधीध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

एवं रन्धाधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सलयावश्नायापिपरते तमी- 
श्रपृद्तागक्तवदयवरवाभ्याप्रयिष्ठानमभमिप्रजानीहि चिन्तय विधत्से 

--------~~-- ~ ---~-~ ¬ ----*- -----~---- ~ ~ ----- ~~~ ~~न 

१क. म, इ "स्त्वत्याज्ञां । २क.ग. ध. ड. छ. ज. 'ता अग्न्याद्" । ३ च. ष्योऽग्न्या- 

दयोऽभि'। ४ क.ग.घ.च. ्वास्वयोः। ५ ख.ट. नामीश्व'। ९ क. ग. घ. "नायापिः। 
७दट. तिपत ८ट. नायापि ।९ख.ग.घ. द. नाः । १० क. नुति चिः। 



दवितीयः सण्डः] देतरेयोपनिषत्। ` $ 

लयथंः। स देशवर एवगुक्तसत्े अशनायापिपासे अत्रवीत्। न हि युवयोभीव- 
र्पत्वाञ्चेतनावद्रस्त्वनाभ्रिलयानात्तत्वं संभवति । तस्मदेतास्त्राग्या- 
यासु वां युवां देवतास्वध्यात्मापिदेवतासाभजामि दज्चिसविभागेना 
नुग्ह्णामि । एताय भागिन्यौ यदेवत्यो यो भागो हषिरादिशक्षणः स्यात्त- 
स्यास्तेनेव भागेन भागिन्यौ भागवलयौ वां करोमीति खष्यादावीश्वर एवं 
व्यद्धाच्स्माचस्मादिदानीमपि यस्ये कस्ये च देवतया अथोय हषि- 
षते चरुपुरोडाशादि रक्षणं भागिन्यावेव भागवत्यविबास्यां देवताया 
मश्रमायापरिपासे भवतः ॥ 

इति श्रीमद्धगवदयच्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्छतावैतरेयो- 
पनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अशन।यापिपाप्तयोरपमि व्यष्टिदेहेऽपि करणाधिष्ठातृदरेवताप्बन्धं वक्तं तयोः प्रभ- 
मवत।रयति-- एवमिति । निरधिष्ठाने सत्यावित्िकारणीम्ते विराइरेहेऽपिष्ठानविशेषो 
यदि स्यादङषन।यापिपाप्तयोरग्यादीनां मखादय इव तदा व्यष्टिदेहेऽपे तदेव स्यात्त 
योरधिष्ठानं तेषामिव न त्वेतदस्ति । अते निरधिष्ठाने ते इत्यथैः । विधत्पवे्यनन्तरं 
यस्िन्प्रतिष्ठिते अन्नमद वेति शेषः । तत्राधिष्ठानविशेषस्तावद्यवयोः कारणे समष्टि- 
देहेऽमावादिहापि नास्येव कारणपूैकत्वात्कार्यऽप्ययिष्ठानस्यादनं त॒युवयोधमेरूप- 
त्वाद्धमिणमनाश्चिल धमेस्य खातन्त्यायोगाचतनावद्धमींमृतदेवतागतभवान्नादनं युक्यो- 
रित्याह--स इश्वर इति । मावरूपत्वादिति । धमेूपत्वादिलयथेः । धर्िणोऽप्यचे- 

तनस्य मोक्तत्वादशनाचतनावद्रसिवप्युक्तम् । अध्यास्मति । अध्यात्मदेवता व्यषटिदे- 
ईगतरेवता अधिदेवताः समष्टिविराइ्रेहगता हविभुनोऽग्यादयः प्रिद्धास्तालिलयैः। 

दृततीति । मगेकदेशदानिनेत्यथेः । एतदेव स्पष्ट करोति-पत्रासु भागिस्याविति। 
सा्षदिवतापु भागवत्वायोगादेवताभागेन भागवच्छमंशवत््मुक्तमिति ग्याचष्टे द्व 

चुत्य इति । यदव्य यदेवताप्तबन्धी यो मागः स्यात्तस्या देवतायाः संबन्धिना 

तेनेव भ्रतरे्ेत्य्थः । हूविर्वीलयादविशन्देन तत्तदिन्दियविषयोऽपि गृह्यते । करोमीत्य 
नम्तरमुकरत्वेति शेषः। उक्तमथेमिदानीतनव्यवहारेण ददीकतु तद्छद्देलादिवाक्यं तदया- 
े- यस्मादिति । स्मात्सादये व्यद्धात्तसछादितयथेः । हविप्रदणमुपरक्षणम- 

पिदैवतं हुविगृह्यतेऽध्यात्मदेवताये शब्दादिविषयो गृह्यत इति योभ्यम् । भागित्या 

५१क. ्नापिः।२ ख, ट. शस्नधिकृलयाः। ३ ध. ड. च. छ. ज. "तु देवताया 

क. नापि" ।५क.ग. घ. न्नापि। ६ ख. ट. "णभू"। ७ख. ङ. "नापि ।८क.ख.ट 

द्भिमः। ९ क. ग. देहे गता। १० घ, गता । ११ ग. घ. त्ि। भागे । १२ क.ग. घ 

ड, पत्र ऋफ । 

६ 



४२ आनन्दगिरिकृतरीकासंवलितशांकरभाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 

वेषेति । यद्यपि शब्दादिविषयेण हविषा चाग्नयादिरेवतात्तौ तयोश्च एव दश्यते न 
तु तद्धामेन भागि तथाऽपि तयोः वात्मना नाचे पूनः कालान्तरे ते न स्यतम् । 
अतः स्वरू१ण स्थितय।रेव तयोः कदाचिदिन्धियदेवतानां विषय,न्मुखतया प्ररकत्वद्ूपं 

कायनमुस्यं कदाचित्तदमावदूपोपशान्तिरित्यभ्युपगन्तम्यम् । तथा च हविषा दैवता 

तप्तावक्षनयापिपाप्तयोरपि तप्तिहपरानिदर्यत इति तद्ध गेन भागवत्वमुक्तमित्यथेः । 
न च चक्षरादेना रूपादिग्रहणदशायामदन।यापिपाप्तयानं श्रानििदेरयत इति न समत्र 

भागवत्तं तयोरिति शङ्कयम् । क्षलिपाप्तातेस्यान्नपानदङेनश्रवणादिनःऽन्पानप्रत्याप्त- 
त्तिपरितोषेण मनति तृष्णा शान्तेव माति । नतु यथापूव बाधत इति चक्षुरादिप्वपि 
तयोमगवत्वमित्यक्तं सायणीयदी पकाय । वप्तुतस्त्वरा्नायापिप(पाशब्देनेन्ि 

हणमव चक्षरादीन्दरियदेवतानां म॒ख्यादनाप्रभवात् । तथा च पादिविषयग्रहणनं 

तत्तद्धिषयगोचरयोस्तयाः श्ान्तिरस्तीति सर्वन्दिशेष्वपि तय।भागवक्वं युक्तमिति 
चेद्धियदेवतातृक्षिव्यतिरेकेण न तयोः पृथक्तृप्तिददयत इति वाच्यम् । इद्धियदेव- 
तानां स्वस्वविषयोन्मुखतया प्रेरकत्वरूपकाय।नमुष्यनिवृत्तिष्पोपरशानितर पृथक्तयो- 
स्त्निरसी्युक्तत्वात् । यद्यप्यणुवप्रवेग्रनमशनायारिमस्वे तननिमित्तमन्नादनमित्यादि 
सवै कायकरणपंघातपञ्ञराध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव नेन्दियदेवतानामशनीयापिष- 
सौरि तथाऽपि तस्य वस्नुतोऽमोक्तत्रहममूतस्य सतो मेक्तत्वायोगादि द्धियदेवतादुषा- 
पिङृतमेव तस्य भोक्तृत्वादिपरवतप्ार इति व्यु तेप्येव तमारोप्य श्रुत्योच्यत इषि 
न दोषः ॥ 

इति श्रीमत्परमहं्परिानकाचार्यश्चीमच्छकरमगवच्छिप्यानन्दन्नानविरचिता- 
युभेतरेयोपनिषद्धाप्यरीकायां प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

1 

भ अथ तृतीयः खण्डः 

मर शृक्षतेमे च टोकाश्च रोकषा- 
छाश्चानभेभ्यः छना इति । 

स एवमीश्वर ईक्षत । कथपिमे नु छोकराश्च छोकपालाश्च मया शष्ट 

१क.ग. ड भागवलं त । २ क. "नापि । ३ क. "तिष्य । ४ क. ग, घ. ड. नन्तिजी- 

यत । ५ क. श्नापि'। ६ क. "नापि" । ७ क. ख, ग. स्ववि" । ८ क. ग. प्यद् । ९ ख.घ. ट 

णे त" । १० क. "नापि । ११ ख 2. ^तादीनां तः। १२च. दृक्षितवान् 1 



, दतृतीयः सण्डः) एेतरेयोपनिषत् । ४३ 

अशरानायापिपासाभ्यां चं संयोजिताः । अतो नेषा सिथितिरननमन्तरेण 
तस्मादन्नपेभ्यो छोकपारेभ्यः ज खज इति । एत्र हि लोक ईग्वरा- 
णापनुगरहे निग्रहे च स्तव्यं दं सेषु तदन्महे्रस्यापि सर्वेधरत्वा- 
त्सवोन्यति निग्रहानुग्रदेऽपि स्वातच्रयमेव । 
एवं मोगपताधनपृषटिमुक्तवा मेम्यद वक्तुमारमते--स प्रमिति । तुशम्दोक्तं 

वितकं स्पष्टो करोति- लोका इलादिना । पुतवहोकैटोकपाद्प्राथनां विना स्वयमे- 

वात्न लट वितर्फितवानित्युक्तः प्रयो जनमीश्वरतन्ञापनमित्याह-एवं हीति । 

सोऽपो भयतपत्ताभ्योऽमितप्राभ्यो प्रतिर 
यत यावेसराम्रतिरनायतात्नं वे तत् । 

स ईन्वरोऽन सिख्ठस्ता एव पक्ता अप उदिदयाभ्यतपत् । 
ताभ्योऽभितक्ठाभ्य उपादानमताभ्यो मूिर्धनरूपं धारणसपथं चराचर- 
लक्षणमजायतोत्पन्मन्नं त तन्प्रतिरूपं या वे सा मूतिरजायत । 

अप इति । पच मृतानौल्यथः । अभ्यतपद्िति । एौम्यो मूतेम्यो मनुप्यारीना- 

मन्नमता ब्रह्मादयो जायन्तां मानारादीतामन्तमूतानि मूपकारीनि जायन्तामिति परय- 
लोचनं पंकस्पं कृतवानिलय्ः । मूतिदाब्देन करचरणादिमतोऽभिधाने बरीह्यदेरम्रहणं 
स्यादत आह--पनष्पमिति । कठिनमियथः । तस्वमूनौनामपि वायुचन्द्रकिरणा- 

दीनां सर्पदीन्प्रत्यत्नतवपस्तीति तत्पग्रहा्धमाह--धारणसपरं चेति । शरीरघारण- 

सम्भमिल्षः । चरेति । चरं मृषकायवरं त्ीहयदीत्यथः । या वै प्ता पूर्तिरजायतन्न 
त तदिति परेणान्वयः । तुच्छब्दाथमाह - प्रूिर्परमिति । 

११ 

तद्नत्यष्ट परशस्यतिर्घापत्तदाचाऽजिषटक्तत्त- 
जाशक्घाहाचा ्रहीतु प॒ यदैनदयाचाभ््रहै 
ष्यद्भिष्याहय हैवात्रमत्रप्स्यत् । 

तदेनदन् ले्ोकपारसनमिरथऽभिमृचे षटं तया पूषकादिरमानाः 
रादिगोचरे सन्मम मृत्युर्नाद इति मत्वा परागश्वतीति अ्र्यङ्पदस् 

~---------- ~~~ -~~~~-~-~ -----------~-~~-- 

१क.ण्नापिः। २छ.ज.चयो'। ३ छ.ज भेवेभ्यो। ४ क.ग. ङ. सनाद । 

५ख.च.छ.ज.ट.्देस्वा। ६ क.ग.घ. ङ. "कंप्रकडीकः। ७ ख.ग.ट. कपा ।८<क, 

ग. ड.श्ुतः।९ख. ट, 'दीनामपि स । १० क. वरर सं । ११ ट. देदधिमषटं । १२ क. 
ख. ग. छ. ज. ट. देतुद' । १३ ख. ग. "वप," । १४ च. "सान्न ् यभिमु बोत्सृ्टं सय । छ. ज. 
“लात्राप्यभिमुते सृष्टं सय" । १५ इ. "मभि" । १६ ख. सन्मे मृ । 



७४ आनन्दगिरिकृतदीकासवर्ितकशांकरभाष्यसमेता-- [१ प्रथमाध्याये- 

नतीयाजिषांसदतिगन्तुपेच्छत्पलायितु भारभतेलथः । तद्रनाभि- 
भरायं मत्रा स ठोक॑लोकपारसंघातः कायैकारणलक्षणः पिण्ड, 
प्रथमनत्वादन्यांश्रान्रादानपरयंसत्रूदन्नं बात्रा वदनन्यापारेणाजिधघ्ष 
द्दीतुमेच्छत्रदनं ता्क्रोश्च समर्थोऽभवदराच्रा बदनक्रियया प्रहीतुमुषा- 
दातुम् । अ प्रथमजः शरीरी ओद्यदि हेनदातराऽ्रैष्यद्हीतवान्स्यात्स- 
वाऽपि छोकस्तत्कायेश्रततादन्पभिव्याहूय देवात्रमन्नप्स्यतृप्रोऽभ- 
विष्यत्। न॑ चैतदस्यतो ताशक्रोदराचा ग्रहीतुमिलयवगच्छामः पुव 
ऽपि । समानमृत्तरम् । 

दाव्दादिमीक्तत्वमिन्दियदेवतापाधिकं न स्वत आत्मन इत्यभिप्रायेण तेषां शब्दा- 

दिमोगमुक्त्वेदानीमन्नपानमोक्तत्वमप्यपानवृत्तिमत्प्राणोपाधिकं न स्वत आत्मन इत्य- 
भिप्रायेण तस्यामोक्तृतवं परिरोषातिषौरयितुमाह- तदेनदिति । मृष्टं तुत्मराडपदत्य- 
निघापदित्यन्वयः । पृराङ्पदं व्युत्पादयति-परागश्चतीति । उक्तां दृष्टान्त 
माह-- यथेति । प्लेत्यनन्तरं प्रराडश्ति तद्वदिति शेषः । अतिगन्तुपरच्छरपिति । 
यदपि व्रीहयाद्चेतनान्स्य नेवमिच्छा संभवति तथाऽपि मोक्तशारीरान्तनं प्रविं कितु 
बहिरेव स्थितमित्यत्र तात्पर्यम् । कयैकारणव्रक्षणः पिण्डस्तं वुचाऽजिषुक्षदि- 
त्यन्वयः । नृन्तिदानीमिव प्रथममेवापानेनेवान्ननिधृक्षा तस्य किमिति नाऽऽपरीित्या- 
ङ्य तस्येदानीतनरारीरपेक्ष र प्रथमजत्वात्तदानीं चापानेनान्नादत्वस्यानिश्वयात्तस्य 
वागादिनाऽन्ननिषृक्षा युक्तेाह -प्रथमजत्वादिति । अस्मदायपे्षयेलययः । यक्षि- 
नप्रतिष्ठिता जन्नमदामेत्युपक्रान्तस्य ग्यष्टिशरीरस्य पमषटिषिण्डपिक्षया प्रथमनत्वामावा- 
द्पुुयन्ननानतिव्य्थः । वद्नक्रिय््या प्रथमस्य पिण्डस्य कारणप्यान्ग्रहणाप्तामथ्यं 
कायेगतापतामर्थ्येन द्रदयति- स प्रथमज इति । अत्र प्रथममन्नपद्ं गृहतिवान्स्यादि- 
त्यत्र कर्मत्वेन संबध्यते । तत्कायैभूतत्व्ादिति । तदनन्तरभूतत्वादित्यथंः । इदानी- 
तनशरीरस्य पूर्वकाटीनव्यष्टिशरीरकार्यत्वामावादिति । अभिव्याहूलेति । वाचक. 
व्देनामिधायेदर्थः । पूर्वनेऽपीत्यस्य नाशक्तोदिति पूर्वेणान्वयः । 

वत्परापरेनारिषटकषत्तत्ारकरेसपरेन प्रद्यतु प्र 
यदधेनसपरेनाग्रहेष्यदमिषाप्य देवत्रमन्ष््य- 

व व अ 

१. ग्ला लोकपा" । २ छ. ज. "कपाः । ३च. नद्वारे"। ४ च. -यद्धैनत्तदतं वाजा । 

५्.च नत्वैत। 6 क. ग. "धिकमात्म"। ७ क. स. ट. -देठदि । ८ क. ग. परा । ख 

् सत" । ९ख. घ. '्दजिः। १०क.ग.घ. ट. दह्यदा । ११क.ग.घ.ड, यातस्य 

भ्र । १२ क, ल, "दनतः । १३ क, ग, इ. “जपि । 



.इतृतीयः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ४५ 

तच्षाशनेधकषत्तताशकरोच्वषा प्रहत 
यद्वनचष्ुषाऽग्रहेष्यदष्् दैवानेमग्रप्सयत्त 
च्छत्रेणानेध्रक्षत्तनाकरोच्छमरेण प्ररीतं पर 
यरनच्छप्रेणाग्रहेष्यच्छरा देवाद्रमयरप्स्यत्त- 
-पविनषटतत्तवाशक्र चचा ग्रहातु पपरन 

स्च ग्रहप्यत्सण्ष्रा ह वा्रमन्रष्स्यत्तन्म- 

नताजजष्टक्तत्त्शक्रनमनक्ता ग्रहति स 

यद्टनन्मनपा्रहष्यद्रच्ा हवात्रमन्रष्स्य- 

तच्छिश्ननाजिषक्षतताशक्रच्छिशरिन गरदं 
श्ट, = @ क. ष्टे, [ (क ष्ट 

स यदनच्छनननाग्रहप्यषषय हवात्तेमन्न- 

पस्यत्तद्पनिनाजि्कष्तदावयततपोऽद्स्य गरष 
यहायुर्रादयुवा एष ग्रहः | 

तत्पराणेन तूचक्षषा त्च्छपत्रेण तखचा तन्परचसा तन्द्श्ेन तेन 
तेन करणन्यापारेणान्नं प्रदीतुपशक्वन्पश्चादपानेन वायुना मुख. 
च्द्रिण तुदनमनिधृष्षत्दरावयत्तद नमेवं जग्राहाश्चितवरान् । तेन म 

एुषाऽपानवायुर त्रस्य ग्रहोऽन्नग्राहक इत्येतत् । युद्रायुया बायुगब्रायुरन्न- 
चन्धनोऽन्नजीवनो ३ प्रसिद्धं स एप यो वायुः| 

प्राणेत घ्रणिनाभ्निप्ष््राऽ्रयेलयथः। अपानेनेति । मखच्छिद्रिणृन्तगच्छता 
वूयुतेलयर्थः । अन्नात्त्वरमेपिशपरनधृत्तिमतः प्राणस्य धर्मो नाऽऽत्मनः स्वत इत्य 

तत्कृ प्रणडिविादिनाक्तं सद॑स्य प्रयोजनमुप्तंहरति-- तेन. स एष इति। 
येन कारणेनापानेनान्नमरितवांष्रमेत्यथः। अपानवरत्तिमतः प्राणस्याननग्राहकत्वं प्रत्िद्या 
ददीकतुमृन्नायुरिति वक्यं व्याच -अन्नायुरिति | अत्रमदमित्यारिशरत्यन्तरे प्राण- 
स्या्नायष्टं प्रतिद्धमित्यथः । 

म्र ईक्षत कथं चिदं प्रह्ये स्यादिति घ ईक्षत 

१क. ष्यप्र ।२च. श्ोंद्वा। ३ ड. च.मपश्व । ४ ख. ट, "दव्य. । ५स. 
ट. नोक्तम् । अस्य तं" । ६ ग. क्तं सदत्रस्य प्र । 



४६ आनन्दगिरिङृतदीकासंवलितशांकरभाष्यसमता--[! प्रथमाध्याये- 

० (९ £ 

कृतरण प्रपद्या इति सर ईक्षत यदि वाचाऽ- 
~ ० _ (भ त ~~ _ (~ ^ (> 

भव्वाह्त यद प्राणनाभिप्राणत याद् चष्चषा 
ट 4 श क 9. ॥ | (त . (. 

यद न्रव्रिण श्रत याद तचा गप 
[ ९ ट म । "ख् [म क # | (कद 

पाद मनप प्वात यद्यपरानतम्िपानत यदि 
~ [ॐ धु क (~~ 

दलन विद्धष्टमथ कश्टामत। 

-स एवं लाकरटोकपाटसंघातस्थितिपन्ननिपित्तां कृत्वा प्रपारतत्या- 
लयित्रस्थितिसमां खामीवेद्नत । कथं. नु केन प्रकारेणेति वितकंयनिदं 
महते मामन्तरण पुरसखामिनम् । ग्रदिदरं कायकारणसंधातं कायं वक्ष्- 
माणं कथंनु खलु मामन्तरेण स्यात्परार्थं सत् । यदि बाचाऽभि्याह 
तमिल्यादि केवलमेव वाग्ग्यव्हरणादि तन्निरथकं न कथंचन भबेद्व- 
रिस्तुलयादिवत् । पीरबन्यादिमिः प्रयुज्यमानं खाम्पर्थं सेँत्तत्खामि- 
नमन्तरणासलयेव खामिनि तद्रत् । वस्मान्मया परेण स्वामिनाऽधि- 
्ठातरा कृताढृतफलसा्षिभूतेन भोक्त्रा भवितन्यं पुरस्यव रान्ना । 

याद् नामतत्सहतकायस्य पराथसं पराथिन मां चतनमन्तरण भें 
रपुरपारकरायमिव तत्स्वामिने । अथ रोऽदं किंसरूपः क्स्यवा 

स्वामी । यद्यहं कायेकारणपंघातमनुपरविरय वागाद्यभिव्याहूतादिफलं 
नापरमेय राजेवपुरमाविहयापिङृतपुरषकृताकृतावेक्षणम् , न कश्ि- 
न्मामयं सन्नेवेरूपश्रधिगच्छेद्विचारयत् । विपरयये तु योऽयं वागा 
यभिव्याहूताद्।द मिति वेद स सन्वेदनरूपशेलयधिगन्तन्योऽहं स्याम् । 
यद्थपिद् संहतानां वागादीनापमिष्याहूतादि । यथा स्तम्भकरुख्या- 
नां मासादादिसेहतानां स्वावयतरेरसंहतपराथत्वं तद्वदिति । एवमी 
कषित्वा ऽतः कतरेण प्रपश्रा इति । प्रपदं च मूधा चास्य संघातस्य परवे- 

दमागावनयोः कतरेण मगेगेदं कायकारणसंयातलक्षणं पुरं प्रप परप 
दयेयपरिति(ग्रेयति) । 

~ -- ---~--~--~--~--~~~ ------>-*---~---- न 
क्न ~ --- ---- -------~ ------ (ग रिते 

१ छ. ज.्थंसरक्षत कंनु ।२ग. ड. ज. तं व| ३क.ग. घ. छ. श्टादीव। 
वीः । ४ग. ज. स॒त्स्वा ५ क. गा. घ. यलात्परा । ६ ग. ध. छ ज. परमार्थः । ड. परमार्थ। 
७क. ख. ट. नमन्तरेण।भः।८च. छ. ज. किक ।९ड.च. छ. ज, ग्येकरः।१० क, 
ग. घ. च. लं सत्त्र । ११ च. ज. 'खाऽन्तः क. । १२ ख. च.छ.ज. ण | प्रपदं । १३. 

छ. ज. "करः । 



तृतीयः खण्डः) एतरेयोपनिषत् । ४७ 

एवं भोगादिकरणमूतानां खोकानां मोगायतनस्य समष्टिव्यष्टिशरीरस्य भोगोपकर 

णानां वागादीनां परमषटिशरीरे छकपाङत्वेन व्यष्टिशरीरे करणायिष्ठातृत्वेन च स्थितानां 
देवतानां मे प्ेरकयोरशनैौयापिपसयोस्तत्मयुक्तस्य करणनिष्ठप्य शाब्दादिविषयग्र 
हणलक्षणस्य मोगस्यापानवृत्तिमप्राणनिष्ठ्यान्नपानग्रहणर्क्षणस्य च भोगस्याऽऽत्मनः 
पारित्वतिद्य्थं ृष्टिमभिषयिदानीं पप्ारिणं मोक्तारं दरोयितुं खषटुरीश्वरस्य विचरं 
दशयित प्र इतततेतिवाकंथं तद्याचे- स्र एवमिति । पुरस्य पौराणां पुरवातिनां 
तत्पालयितणां राजनिगुक्तापिकारिणां स्थितिप्तमां तत्तस्यामन्ननिमित्तामन्ना्ीनां पवा- 
तस्थि्ति कृत्बेच्यन्वयः । कृतवेत्युपरक्षणं लोकादीन्पष्रयपि द्रष्टभ्यम् । पदाथानक्त्वा 
वाक्याथमाह-युदिद्पिति । व्ष्यमाणमिति । वाचाऽमिन्याहतमित्यादिना वक्ष्य- 

माणममिव्याहरणादिकमितयथंः । हतगमितमिदंशन्दायस्य विशेषणम्-- प्रार्थ 
सदिति । पराथेतवारमथिनं मामृते कथं स्यादित्यस्यवार्थस्य कथंशब्दमूचितं यति 
रकमाह- यदीति । केव मोक्तरहितप्यवहरणारि यत्न्न कथंचन मवरेत्कथचि- 
दपि न भपेदित्यन्वयः । तत्र हेतुः-निरथंकमिति । अथयत इत्यथः पचाद्यनथयिता 
पुरुषसतद्रहितमिल्यथेः । अथेयिता हि पुरुषः खस्य प्रयोजनिद्धय्थं वागाद्रिकं प्रर- 
यति | तदवि प्ररकामावाद्वारयवहारारिकं न भवेदितयथैः | यद्वाऽथः प्रयोजनमभिनोऽ- 
भवि तस्याथत्वामावानिप्प्रयो ननं सत्तत्न भवेत्रयोजनप्रयक्तत्वात्सवप्रवृत्तरिति 
रष्टान्तः-- बहिस्तलयादित्रदिति । एतदेव विवृणाति--प्रारेति । अत्र रथाश्च 

ष्टव्यः । यथा परोरादिमिः प्रय॒ञ्यमानं बटिप्तत्यारिकं खामिनमन्तरेण न मत्रततद्रदि 

न्वयः । सवापिनपन्तरेणेति । अस्य व्यास्यानमप्रत्येवेति । विचारस्य फलमाह-- 
तस्परारिति। प्रेणयादन्येन खामिनाऽथिना वागादिग्यवहारकरतापकारभाजाऽपिष्ठतरा। 
वागादरेरकेणा(कल्वेन)धिष्ठाततं चायस्कान्तवचेतनस्य संनिधानमात्रमेव साक्षितया न 
व्यापार इत्याह--दवेति । कृताकृतयीस्तत्फरस्य चेत्यथः । फरपताकषित्वमेव 

मोक्तत्वमपीलयाह-भोक्त्रति । रान्ञेत्यस्येतिपदाध्याहारेणष्तेति पुतरेणान्वयः | एवं 
वाग््यवहरणादिकाय्तिद्य मया प्रेष्टव्यमित्यरतवऽऽत्मखरूप्वोधा्थं च मया प्रवे- 
व्यमिति वक्तं पर ईक्षत यदि वाचाऽभि्याटतमित्यायथ्. कोऽहमि्यन्तं वाक्यं तत्परव 
शाप्रयोजनकथनारथत्रेन कथं निदमिति मैयतुल्यत्वात्प् इषत् कतरेणेतिवाक्येन ग्यव्- 
हितमपीरेवाऽऽकृष्य व्याचष्टे---यदि नामेति । पेइतस्य वागाद्िरक्षणस्य कायस्य 

------+ -- ----- ~ ---~~~---------- ~ ------~----~--- -~-------- ~ 

१क.ग.घ्. ड. प्तेनावस्थि। २क.ग.घ. ड. भ्नांच देवानां । ३ ग नापि । 

ख. ठ. श्वाराशं दः । ५ ख. ठ. "क्यं व्याच । ६ ख. ट. स्त्यरा्थि"। ७ग. घ. (रमा । 

८ ख. ट. 'तव्याह्"। ९ क. घ. "लयादीति । १० क.घ.ड. ददिस्वा। ११ ख.ग.ड. 

तवमिघ्या* । १२ क, ख, ठ. "येतीक्ष" । १३ क. ग. ड, "वत्वा मत्स्वरू । १४ क. ग. वाक्यं तु । 



४८ आनन्दगिरिष्तदीकासंवलितश्ांकरभाष्यसमेता-(! प्रथमाध्याये 

परार्थं परोपकारह्पाभिन्याहरणादिकातवं दराथिनमुपकारमाजमपसकण मृवेदित्यथैः। 

एवमुत्तरत्रापि यदि प्रणिनेवामिप्राणितं मवेदिल्ादि द्र्टम्यम् । अमिप्राणितमाघ्रतम्ः 

म्यपानितमन्तर्गते मक्षितमित्यथेः । उक्तमेव वाक्यार्थं स्पष्टी करोति--यद्यहटमि- 

ल्यादिना । अग्रं न्निति । अयमत्माऽल्ति स॑ चेवंरपश्ेति नाधिगच्छेदित्यथः । 
अप्रवेशे खस्याधिगमो न स्यादित्युक्त्वा प्रवरे तु सोऽस्तीति प्रवेरफलमाद--व्रिप- 

यये स्विति । प्रविहयामिन्याहतादयप्डम्मे वित्यर्थः । वेद्नरूपः पूशचलयिगन्त- 
द्योऽहं स्यापित्यन्वयः । वेदनरूपत्वमुपपादयति--योऽयमिति । योऽयं वागा्यभि- 

व्याह्तादि वेद प्न वेदनुङूप इत्यधिगन्तत्यः स्यामित्यन्वयः | न च वेदितुः कथ वेद्- 

नङूपत्वमिति वाच्यम् । वेदितरवेदनरूपतवे तस्य वेदनान्तरकमेत्वं वाच्यम् । तास्म- 

सदने वेदिपैव कता चेदेकद्सिन्वेदितरि क्त्वं कम॑त्वं च विरुद्धं प्रप्रज्येत । अन्यो 

वेदिता कता चेत्तस्याप्यन्यो वेदधितेत्यनवस्या स्मादिति वेद्ितुर्वदनरूपत्वं सिध्यति । 

अत एव श्रुत्यन्तरे यो वेदेदं जिघ्राणीति स्र आत्मेति घतुघ्रयघ्रणवेदनस्याऽऽत्मत्व- 

मुक्तमिति मावः । तस्य वेदनह्पले प्रमाणमुक्रत्वाऽस्तिवे प्रमाणमाह --यदथेमिति । 
संहतानां वागादीनाममिभ्याहृतादि यदथ सोऽन्यो वागादिभिरपंहतः पश्चैल्यधिगन्तम्य 

इति पूर्वेणान्वयः । सहतानामपंहतपराथते दृष्टान्तम।ह-यथेति। एतदुक्तं भवति-- 

वागाद्यभिव्याहृतादि स्रापहतपराथं भवितुमहंति सरहतत्वात्कुड्यदिवेत्प्राप्ताद दिवचति। 

त्रदिलयनन्तरं श्रुतिगतं प इश्चतति प्रदं द्रष्टव्यम् । भाप्ये तु स्पष्टतया यक्तम् । 

प्रयोजनद्रयवदशात्परवेशषस्य कर्तव्ये पद्ध प्रवरेशद्व¶स्य विचारस्यावप्तर् इती दानी 

स ईक्षत कतरेणेतिवाक्यं व्याचटे-एवप्रीक्षिस्योति । -अत इति । यतः प्रवेशस्य 

वागादिग्यवहारमिद्धिषैत्सरूपोधश्चतिप्रयो ननद्वयसिद्धचम कर्तम्यैत्वमरत इत्यथैः । 

जन्तरितिपठे शरीरस्यान्तः प्रपद्या इत्यन्वयः । कतरणेतिपदं गृहीत्वा तद्याख्यातुं 

म्गदरयं दशषयति- प्रपदं चति । इदानीं गृहीतं पदं व्यास्यति- अनयोः कत- 

रेणेति । प्रपा इत्यनन्तरं श्रतं प्त क्षतेति पटं द्र्टम्यम् । 

स एतमेव सीमन विदूयितया दारा प्रापद्यत। 

एव्रमीक्षिता न ताबन्धुखस्य भाणस्य मम सवोथांधिृतस्य परे- 
दमण प्पदाभ्यामधः प्रये । करं तहि पारिशेष्यादुस्य परधानं 
र 

~~~ ^ ---~--~ -------------~--~---- ~ -- -- ~~~ 

१ग. घ. परमाथ । र. पुरः । २ग.ध. यान्या । ३ स.ट. सएव ।४६ 

लम्भ इय" । ५क.श्तेनतः। ६ इड. रविः । ५ स सिद्धिः सत्स्व । ८ क.ग. ड. व्य- 

ते्य* । ९ छ. ज, न्मम त्य । १० ख. ट, मगित्र । 



३तृतीयः खण्डः] एतरेयोपनिषत् । ४९. 

विदायं भपयेयमिति लोक इेक्तितकारी स सर एतमेव र्थसीमानं 
केशविमागाबसानं वरदाय च्छिद्र कृदैतया दाय मर्भणमं कोक काय 
कारणसंषातं प्रापयत परकिरश्च । 

अनन्तरं प ईक्षत यदि वाचेल्यादिवाक्यं पूर्वमेव व्यार्यातमिति तदत्तरं प्र एतमेष 
समानमिति वक्यं ्याख्यातुं तदपे्ितमाह--एवपी्तितरेति । पर्पालोच्येर्थः । 
भयस्य प्रवेरामागण खामिनः प्र्रोऽन॒चित इत्यनेनैव मर्गेण प्रवेश्यं निश्चितवानि- 
त्याह-न तावदिति । अस्येति । पिण्डस्यलर्भः । प्रपचेय्मिलनन्तरं निश्चियेति 
शेषः । एमपेक्षितमुक््वा प एतपनिति वक्यं व्याच्छे--इति रोक इतेति । एव- 
मीत्वा मुधनं बिदा प्रपयेयमिति निश्चित्य प्रातं प्रपद्यतेलन्वयः। 

सषा वद्यत्नाम हास्तदतत्रन्दनम् । 

प्रेय दि प्रसिद्धा दाः पप्र पैलादिधारणकाॐ तद्रसादिंबेद- 
नात् । सषा विरतेविदारितत्वा्रिदतिनाप प्रसिद्धा द्राः । इतराणि 

तु श्रात्रादिद्राराण भरलयादिष्यानीयसाधारणमागलान्न समगृद्धीनि 
नाऽऽनन्दहेतूनि । इदं तु द्वारं परमेशवरस्थेव केवरस्येति । तदेवन्नान्दनं 
नन्द्नमेव नार्न्दनपिति दै्यं छन्दसम् । नन्द॑त्यनेन द्वारेण गत्वी 
परस्मिन््रह्मणीति। 

ननु नव वै पुष्ये प्राणाः सप वे श्ीषण्याः प्राणा द्वात्रवश्चौ नषद्ररि पुरे द्रेदीला- 
दिषु द्वारनवकर प्रपनिद्धं न तु मृधेनि द्वारान्तरमिव्याशङ्कय प्रयक्षतस्तयोरवमाग्रन्नमरत- 
त्वमे तिश्रतितश्च तस्य द्रस्य प्रपिद्धवमिति वक्तं पषति वाक्यं तव्यचे-- 

भ 

सेयमिति । प्रयक्षतः प्रिदधि परषेति पदाभ्यां दशेयगि--भू्रीति। पूधनि चिरं 
विषवृक्षतैटारिष्।रणकाटे तिक्तारितद्रपपवेदने ददयत इति प्रा द्वाः प्रयक्षतः प्र्ि- 
दल्यथेः । न केवलं द्वारः प्रत्यक्षत ए प्रधिद्धिः जतु तस्या विदपिरितिनान्नाऽपि 
प्रधिद्धिरिद्याह-विदपििति। अनेनेश्वरेण स्वप्रवेक्चायमप्ताधारणतया वरिद्।रित- 
तवा मलयप्थावीयचतुरादिपरशदररेः पह नव वे पृषं प्राणा इलादिपरवक्तश्ुतिषु 
अक === --- = ~ न + ~ - ~ च 

१. ङ. श्टीयःघः1 २ख. ड. श्वरः सए ।३च.ज. मकाः।ज्ग.घ्, ढः. च. 
छ ज. यकर ५ख.र.्। घिः । ९ ड. वंप्र। ०ख.ट.मूधनि। < ध.च.छ. ज. 
"्लेऽन्तप्तदः । ९ छ, ज. द्रा । इ १० छ. ज, त्रारोनिद्वा। ११ छ. मद्धिनन्दनहे। १२ क. 

च. नि नन्दनहेः । १३ घ. न्दनह" । १४ छ. ज. नन्दनं दै' । १५ छ. ज. “न्दन्त्यने*। १६ ग. 
छ ज. “तवाऽस्मि" । १५७ ग. ध. ड. (तिद्ध मै" । १८ ख. ट. सूधगीति । १९ क. मूध्नि । २० क 
ग. इ, पतैः । २१ख.घ्. ^रणप्ि 1 र२क.ग. इ, लत । 

| । 



५० आनन्दगिरिङृतदीकासंवितक्षांकरमाष्यसमेता-[ प्रथमाध्याये- 

परिगणितमित्युक्तम् । श्रोतप्रपिद्धि वक्तं तदेतन्ान्दतमिति वाक्यं पत्रेतदेव नान्दनं 
नान्यानीव्युक्तमिति कृत्वा ग्याच्ट-इतराणि लिति । समरद्धीनाति । पम्यगृद्धि- 
रानन्दो येषु तानीति विग्रहः । हेतुशब्दं भावप्रधानं सख्ीकृत्या.5ऽनन्दं प्रति हतुत्व 

येषामिति बहत्रीहिणा हैतूतीति नधप्रकत्वं द्रषम्यम् । न॒न्दस्यनेन द्वूरिण गत्वेति । 
अनेन तयोर््वुमायत्नमतत्वमततिश्रतौ प्रिद्धिईशिता । 

तस्य जय अ्थाच्चपः स्वप्रा अवमा 

धोऽयमावप्रथोभऽयमावसथं इति ॥ 
त्रस्य सृष्टा भविष्टस्य जरिनाऽऽत्मना रङ्ग इथ पुरं त्रय आत्र- 

प्राः । जागरितकाल इद्ियस्थानं दक्षिणं चक्षः। स्वमरक्ञाठेऽन्तमनः 

सपुंपनिकठि हृदयाकायं इदयतद्रक्ष्यमाणा .वा तरय आवसथाः । पितृ्न- 
रीरं मात्गर्माशयः स्वं च शरीरमिति । तरयः स्वम्रा जाग्रत्छममुप- 
प्यार्याः । लमु जागरितं पबोधदूपत्यान्न स्वरम्मः । तवम् । स््रम्र एष । 
कथं प्रमाथ॑स्रात्मपबोधामावात्सम्रवदसद्रसतरशेनाच । अद्पेवाऽर 
सथशचक्षदक्षिण प्रथमः। मनाऽन्तरं द्वितीयः हद याक्राशस्तनाीयः । अय 

-प्राव्रसथ इत्युक्तानुकौतनयेव वेषु दयगमावरसयेषु पय।पेणाऽऽत्ममारेन 
वतमानोऽवि्यया दीवफालं माहं मसु स्वामामिक्या न प्रवध्यतेऽ- 
नेकयातसदस्रानथसंनि पादुः दुद्राभघातालुमवरर व । 

इश्वरस्यवं प्वेशमुक्ला तस्य पत्रोक्तकार्यकारणपतवातोपाभरिकं परप्रारमाह-तस्येति। 
एवं पुरं प्रष्ठा जीवेनाऽऽत्मना प्रविष्य व्रस्य यत्त छ लय आवप्तयाः क्रीडास्याना, 
नील्यन्वयः । तान्येवाऽऽह-जुगरितेति । चक्षरिति । चक्गोखकमिल्यथः । मन इति। 

मनपोऽधिकरणं कण्ठप्यानप्िलथैः । कण्ठे प्र पपरीरिशेरितिशरुतेः । हृदयाकात्र 
हति । हृदयावच्छिन्नमृताकाश इत्यथः । यद्यपि ब्रह्मण्येव पुषुप्तौ जीवो वतैते प्ता 
प्राश्य तद्रा प्रप्रत्र इति श्रतेस्तथाऽपि ब्रह्मणोऽपि द विकराशेऽवस्थानात्तत्तपन्नोऽपि 
तत्रैव ववत इति तथोक्तम् । अन्यथा हदयाकाराशब्दव दहराधिकरणन्यायेन ब्रह्मा 
मियानि तुस्य अथः स्वप्ना इति व्ह्ममाणघप्ननुद्यतवानु {4त्तिरितयत एव पक्षानरमाह - 

१क. ख. त्रदधेतः। २ क ड. ̂ ति। त" । २३ फ.ग. घ. ड. "शितेति। ई" ।४च 
वस्वेपु । ५ख.ट. पृप्तका । 6 क.ख.ग.घध.ह.ट. कालदु । ५क.ख.ग 

घ. ड. च ट. 'दाभियेः । ८ च. श्यते कक्ष्यः ९ ख.च.छ.ट. 'पुप्तास्याः। १० क्ञ. ट 

स्तुलद' । ११ छ. ज. मनध्वान्त' । ट. मन आन्त" १२ छ. ज. "दं सु" १३ ख. ध. यकर" । 
१४क.ग.घ.ड. प््यराः। १५ग. घ.ङ. (माविः। १६ ख. ख. सौम्य । १५, ट 
ध्याक्राः। १८ के, ग. ध. ठ, "प्तरि । | 



-दतृतीयः खण्डः] एेतरेयोपनिपत् । ५१ 

ृ्ष्यमाणा उति । तनेवाऽऽह--पितृशरीरामिति । खसमा वा इदमेक एवेत्य 
द्ि्तायत्वेनोक्तस्य कथमवप्तथयोग इत्यारङकर्या ऽऽवप्तथानां मषात्वान्न पारमाभिका- 
द्वितीवत्वायाग इति वक्तं त्रयः स्वभा इत्यक्त त्याचष्ट त्रयः सप्र शति । स्वम्र- 
तुल्या इल्यथः । ज॒म्मदल्युपलक्षणं पितादिशरीरत्रयं चेत्यपि द्ष्टम्यम् । तेषां खम्र- 
तुस्यत्वं नास्तीति शङ्कते-नच्िति । अत्रापि शरीरत्रयंमित्यपटाक्षितं ततसबोधस्य 
स्वमप्रबाधतुर्यत्वात्स्वरत्वमववयाह - नू ब्रमति । तथा प्रपिद्धिनासीति शङ्ते- 
कृथुप्रिति । अविवेकिनां तथा प्रपतिद्धयमगरेऽपि विवेकिनां तलक्षणन्ञत्वात्तथा प्रति 
द्विरसतीलयाह--परमाथति । वस्त॒त्वतिरोषनिनापद्रस्तप्रतिभाप्तः खश्र इति तहक्षणं 

जागरितमपि तथामूतमेव ब्रहमस्वरूपतिरोधानादविद्यमाननगत्प्रतीतेश्चेल्थः । अन्त्र 
यन्म ट्तय अवत्तथ इत्यन्वयः । अयमावप्तथ इत्यादनाऽयान्तरं नाच्यते | प्रापा. 
दमृमिकावद्पयेधोमवेन स्थिता एव चक्षरादयोःङ्स्या निदरिदय प्रदरने बाह्याव- 
सथथ्नानिवारणायत्याह - अयमावसथ इत्यक्तानकीतेनपेवेति । नन्वावृप्तथक्शब्द 
गृहविशपवाचिनः कथमक्ष्यारिषु प्रयोग इत्यारङ्कयाऽऽवप्तथस्थस्येवेषु स्थितस्य दीध- 
निद्रादशनत्तषु सुखं सुपस्येव रशीधप्रवोधाददोनाद्धेण्या वृत्याऽऽवप्तथत्वमाह-- देषु 

6 ~ ज ९ हमयपरिति । स्वामाकियाऽविदरग्र्न्वयः । अनुमैरिनन्तरमिलेत भूवृपतथा 
उच्थरन्त इति हषः | 

क क श 

म सत्ता भतान्वामन्यर्यः 
(~ ः 9 

[कामहान्य बबद्षादात्। 
(9 ~ 7 भ करो ९ 

सर जातः शरीरे विष्टो जीवात्मना भतान्यशिव्येरूय्याकरो । 
नुवर जागरितादिकं मूतकायंस्य कायैकरणपतवातस्य धर्मे न त्वालनः। तद्धि- 

कस्यापि तपमिसादात्म्यामिमानातद्धमवच्वमिति वक्तं प॒ जात इति वाक्यं तव्या- 
चष्टे--स जात इति । मुताल्येवाऽपनिमु्येन तादास्येन स्याक्ररोद्यक्तं ज्ञात 
वानुक्तवांशच मनुभ्येऽहं काणेाऽहं पुस्यहमिादप्रकरेणेदथः । तथा च श्रु. 
न्तरम्-- “अनेन जीवेनाऽऽसनाऽनुपरविहय त॒महूपे म्याकरवाणि" इति । सनु व्यति- 
रिक्तितमज्ञाने सति कर्थमुक्ततादात्म्यघ्रम हृत्याशङ्कयाऽऽह श्ुतिः--किपमिहास्य- 
पिति । इहा सिन्शररेऽन्यं व्यतिरिक्तमात्मानं वावद्विपत्किमित्ति काक्वा नोक्तवानि 

१ग.घ. ठ. श्यमव्रस्थायोः। २ ग घ.ङ. ङूथावस्थानां। ३ क. ग. "िकोऽदधिः । 
* क. ्यत्वयो" । ५ ख. ट. च्यमुप"। ६ख. ट. "तति बद"! ७. धः । श्यत । ८ क. 
नन्तिनिवा *। ९ख. ट. श्या इयुच्य'। १० घ. ड, ज. "त् । ्रिमिहान्यं गाद्दिषदिति । 8.4 
११क.ग. इ. यवा?।१२क.ग. घ. मृक्तता। 



९द. आनन्दगिरिङ्तदीकासंवरितशकरभाप्यसमेता- [! प्रथमध्याये- 

त्यथः । न ज्ञातवानित्यपि द्रष्टव्यम् । इतिशब्दो यस्मारित्यम यस्मदिवं तस्मादपि. 
वयरूयरित्यध्यारोपप्रकरणप्तमाप्तयर्थो वा । दं वाक्यं माप्य॒करिः स्पषटत्वादुपि्षितं 
टेखकदोषात्पतितं वा । 

प्र एतमेव पुष्पं व्रह्म तत- 
ष 

समपर्यदिदिमद्शमितीरं । 
स॒ कदाचित्परमकारुणिकेनाऽऽचार्यणाऽऽत्मन्गानप्रवोपषृच्छब्दि- 

कायां वेदान्तमह।वाक्यभयां तकरणे ताङ्वमान। यामेतमेव स्वादि- 
कतृतेन प्रकृते पुरूपं पुरि शयानमात्माने ब्रह्म बहत्ततमं तकारेणेकेन 
केन तततप्च व्याप्ततमं परिपूणमाकाश्चवसलवुध्यतापदयत् । कथम्। इदं 
रह्म ममाऽत्मनः सरूपमद्र् दृ्व्ानास्मं । अहा इति विचार 

णोया ईतिः पुरम् । 
एवमध्यारोपं प्रददयं तस्यापवादाथं प्र एतमितयद्िवर्गयं तद्व्याचटे- पस कदाचि- 

द्विलयादिना। यद्वा प जत इ्यादविरपवादस्तसिन्पक्ष एवं योजना । मृतानि ग्यकर्दि- 
विच्याकरोत् । किमेषां स्वतः सत्ताऽसिं नेति तरिचारितवानित्यथः | विचायं च किंम- 
ट्यूमालन्यतिरिक्तं स्वतः पत्ताके वावदिषद्रदिप्यामि न किंकदिप्यात्मनव्यतिरिक्त वक्तु 
दाक्तोमीति निितवानिलेः । एवं पदाथैशोधनवतो वाक्याथ्ञानमाह-- कं इति । 
आचायवान्पुरष वेदेतिश्ुतेस्तेन विना खतो वाक्याध्ञानं न प्ेमवतीलभिप्रत्याऽऽद-- 
प्रमेति । वेदान्तेति । उषनिष्काण्डस्य समुदायस्य भरीस्यानत्वं तद्रतानां तक्छम- 
्रोलयादिवाक्यानां प्रवोधजनकशहदत्वमिति ज्ञेयम् । पुरि शयानापिति । मूचन्यया 
द्वारा प्रविद्येति शेषः । छुैनेति । तेन सत्यथ; । फं परोक्षतया ज्ञातमिति 
एच्छति-- कथमिति । तस्य कृताथेताप्रस्य पेन वाक्येन तस्यापराक्षत्वमाह -- 

इदमिति । ड 3 इति्नेरथमा९--अह्ये इति । विचारा . तिः पृवैमिति 
विचारणार्थ प्ुनेर्िहितत्वात् । परु्ा पम्यन्रह्म ज्ञातं न वैति विचायै पम्यग्तातमिति 

निश्रित्पाहो .इप्नि खस्य कृतार्थत्वं प्रल्यापित्तवानित्यथैः | 

तस्माद्द्धा तापदद्हव ताम क्राम 

दृन््र सन्तमच् द्याचक्तत प्ण 

१ छ. "च्छब्दकायायां । ज. "च्छब्दकारिण्यां वे २ ख. छ. ज. ट. दभि" । २. ड, ट. 
ग्नाधा स एषठ। ४ क. (स्मि । आदो । ५ इ. "णायां ष्टु । ६ क.+ङ. । तिपू । ७ ख. द. 'तिः। य। 
८ख.ट. क्यं व्या ९ क. सतिन वेति। १० खन. ट. म॒ एमिति।११क. ग. घ. ङ. "पक्वा। 

१३कृ.ग.घष ष. ह । अद्धो १३क, ल. ड. णाप ष्टुिपूः । ग, घ. शणप्रां प्ुतर.पू । 



भ, 

इतृकषयः छण्दः] ` एतरेयोपनिषत् । ५३ 
प्प्राद्रदामलयत्र यूटषाक्षादपराक्षाद्रह्म सवान्तरमपरयदपरोप्षेण 

तस्मादिदं पदयतीतीदन्रो नाप परमातमा । इन्धो हरै नाप प्रसिद्धा 
रकि इश्वरः । तपवप्न्ु सन्तमिद्ध इति प्रघ्षण परोक्षाभिधाने 
नाऽऽचकत ब्रह्मविदः सव्यव्रहाराथं पूर्यतमत्वासत्यक्षनामग्रहणभयात्। 
तस्यद्नदरनामप्रतिद्धयाऽपरि तस्य ्ञानप्यापरोक्षत्वमिति कक्तं त्मादिदन्ध इति 

वाक्य तव्यचह -यस्माद्ति । तस्मात्पवान्तरं त्रस्येरं नित्यमेवापरोक्षण प्रयगाते- ५५५ 

स्यवमप्रयदरेयन्वयः । कथमिदन्द्रनामत्वमत आह--इदृन्रो हृ बा इति । नविन्र 
मायाारव्यादावन्त्र इति प्रभिद्धो न विदन्द्र इत्यत आह-तुपरेवपिति | 

क । भ, ध भ ०. [8 © ७ = इदन्द्रस्येव सतः परक्षत्वाथम्षरटपेनेन््र इत्याहुहत्यर्थः । परकषाक्तः प्रयोजन- 
माह-- पर्येति । 

= ॥ वृ । । + 

परोक्षप्रिया ख हि देवाः परः 
[ (स ^ भ, 

षप्रया इ ह दवाः ॥ 
न्ट, ° ॐ क ष ० (1 

रयतरयापतपदात्पषद्क त्रतायः खण्डः ॥ २॥ 

उपनिष््रमेण प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
कण, भ प्र थ ४ । £ 

दयेतरेयोपनिषादि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
हूति कग्रद्मणारण्यकाण्डान्तमतद्वितीयारण्यक चतु्ाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

इत्यतुरय॒व्राह्मणारण्यकराण्डे द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

तथा हि परोक्षप्रियाः परोक्ननापप्रहणपिया इर छैव हि यस्मा 
द्वा; । किं सवेदेबानामपि देबो महेश्वरः । द्विवचने प्रदृताध्यार्यप- 
रिसमाप्त्यथेम् ॥ 

इत्येतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथपाभ्याये तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
इति श्रीमद्धगवतज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकरमगवत्कृतात्रेतरेयोप- 

निषद्धाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

पूज्यानां प्रोक्षतयेव नाम वक्तव्यमित्यत्र प्रमाणमाह--तुथा हीति .। देषा 
(8 भ [क हि €^ इति । पूज्या इयर्थः । अत ॒एवाऽऽचायां उपाध्याया इत्युक्तवेव प्रीति कुर्वन 

त) ~~न 

१ख.च.छ.ज.र.श्येवय'। २`क.ग.घ दउयतितेनुदरः। ३ क.ख.ग.ध. ड. 

ष्याः । ४ ख. ट. "ति 1 यस्माः।५ख. ट. द्टयेदमित्यपः। ६ स. ट व्येवुप् ।७घ.च. छ. 

ज. मुतः) ८क.ग. धृ. ड, यक्ष" । 



५४९ आनन्दगिरिकृतदीकासवखितश्ांकरभाष्यसमेता- [र दितीयाध्यये- 

छकरेनतु विप्ण॒मित्रादिनामगरहण इति भावः । नाम्नः परोक्षत्वं नाम यथाथनान्न 

रूपान्तरकरणेन खदूपाच्छादनभिति ज्ञेयम् ॥ 

इलेक्तयोपनिषद्धप्यटीकायां प्रथमाध्याये तृप्रीयः खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीषृद्धगवतूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमगवत्कृततेतस्योप- 

निषद्धाप्यटीकायां प्रथप्राऽध्यायः ॥ १ ॥ 
~= -----~----~---~- ~~~“ 

अथ हितीयोऽध्यायः । 
( आरण्यकक्रमण पञ्चमोऽध्यायः) 

तत्र प्रथमः खण्टः । 

अमिश्रतर्यऽध्याय एष वाक्यार्थो नगद्ुरपत्तिस्थितिप्रखयकृदससायी 
सवेन्नः सवेदाक्तिः समवित्सवमिदं जगत्स्यतोऽन्यद्रस्त्वन्तरमनपादायै 
वाऽऽकासादिक्रपेण खषा स्रासंमबोधनायं स्वणि च प्राणादिम- 
च्छरौराणि स्वयं परवितरेश्च मविक्य च स्वमात्मानं यथाभूतमिदं व्रह्मा 
स्पीति साक्षास्लयवुध्यत । तस्मात्स एव सवेशरीरेषवेक एवाऽऽत्मा 
नान्य इति । अन्योऽपि सम आता व्रह्मास्पलेव त्रि्यादिलयासाब्रा 

9 ^ ^ इद्मेक एषाग्र आर्तःदिति। ब्रह्म ततममिति चोक्तम्। अल्यज् च । सूर्वय- 
वस्य स्रात्मनो बाटम्रमात्रमप्यपरविषटं नास्तीति कथं सीमानं विदायं 

^ क) ®+ _ अ 

प्रापचरत पिपरीरिकेव सुषिरम् | 
अप्मिनध्यायर आत्मकत्वरकरखक्रपाटद्रह्यदन।सा पपप्तात्तसाजनादना बहूनामर्थां 

नामुक्तत्वात्सर्वेषामपि विवक्षित त्वशषङ्कावारणाय विवक्षितमथमाह- अआ{स्मान्नेति । 

सप्पि शारेषवेक एवाऽऽत्मा तत एव परमेश्वर इति वक्षयमाणोऽथं एतच्छन्दाथैः । 

बृद्ार्थं इति । विवक्षित हृति शेषः । कथमयमेवारथो विवक्षित इल्याराङ्कय पूवैषद- 
भ्प्यालो चनयेत्याह--जुगुद्धिदयादिना । यय्यपि टोकादिच्ष्टयाऽत्रस्या चोत्प्ति- 
स्थिती एवात तथाऽप्युत्पत्तिसित्युक्त्याऽयात्परस्योऽप्युक्तप्राय इति प्रु्रयङृदित्यक्त 
ढोकषाखादीनामेव मोक्तत्वेक्याऽप्तप्रागीत्युक्तमिलयथः । सामान्यतः सर्वै जानातीति 

प्वेन्नः  विरेपतः स्वेप्रकरेणापि स्वं वेत्तीति पवत्रित् । श्रष्टयनेन जगतस्तत्का- 
यत्वात्तद्यतिरेकेण नास्तीत्यक्त्वा प्रत्यगात्मनस्तदमेदमाद-- स्वात्मेति । न केवह प्रवे- 

शोक्येव तदभेदः फं तु तदभेदज्ञानोक्तशेत्याह--श्रद्र तेति । यस्मात्पवैशरीरे 
१क.ग. घ. ड, "मिन्र इत्यादिः । २ छ. ज. "त॒थाध्याः । ३ ध. "त्मबीोः। ४च ष्ठ. ज 

ग्वोधार्थ। ५क. सीत् । त्र ६क.ग. इ, नोऽप्यस्यवाः। ७क.ग. नापि । < ल. ब 

पनि । प्रूबुध्यत॒ति । य । 



` प्रथमः खण्डः] एतरेथोपनिषत् । ५५ 

प्रेकस्यैव प्रवेश उक्तः । यस्माच प्रविष्टस्य ब्रह्मतया ज्ञानमुक्तं त॒प्मात्पुवशरीरेष्यकं 

एवा$ऽत्ा प॒ च सर्जत ईर एव नान्य इले वक्यर्भो कषित इति पव 
णान्वयः । प्तम॒ आतोत त्रि्ादितिषरहितोपनिषद्गतवाक्यगषोऽप्येतमेवाथमाहे 

त्याह-अन्योऽप्ीति । समर इति । प्रमूतेषवेक इत्यथः । प॒ इक्षतया- 
@ = = ४ ^ 

भ 

्विपंदमादयमथेः प्रतीयत इत्युक्तं पृवेमिदानीमूपक्रमोपपहाराम्यामप्थप एवाथः प्रती- 

यत इत्याह--आस्मा बा इति । प्रदेव सोम्येदमग्र आपीत्तरतद्रहयपूव॑मि- 
त्यादौ चाद्वितीयत्वमुक्तमित्याह--अन्प्र् चेति । प्र्रेशावाक्यादात्मन एकतवमुक्तं 
तदयुक्तं तस्थैवापंगताथत्वादिति शङ्कते --सवेगतस्मेति । अशरीरत्वादविदारयितृतव 

सरगतत्वात्पवेशश्च न सेगच्छत इत्यथैः । 

नन्वलयरपमिदं चोदरं वहु चात्र चोदितव्यम् । अकरणः सन्नीक्षि 
ताऽतपादाय रिचिषह्ोकानख्नतादरभ्यः पुरषं सुपृद्र यापयत् । तस्या- 
भिध्यानान्परखारि निभिनं पखादिभ्यश्ागन्यादया टोक्रपाखास्तेषां 

चारश्नायापिपासादिसंयाजनं तदायतनप्राथेनं तद५ गवादि प्रदसन तेषां 
यथायर्ेनपेशनं सष्टस्यान्नप्य पलायनं वागादिभिस्ननज्निघरक्षा । एतत्स 
सीमाव्रिदारणपरमेरेप्तममेव । अप्त तदि सवमेवेदपनुपपनप् । च । अत्रा 
त्माववोपाथमात्रस्य विवत्तितत्वात्नेऽयमथेवाद् हतयदोपः । माया 
तरिवद्रा महामायाग्री देवः सवज: समेशक्तिः सवेमेतवकार सृखाव्रवों 
धनम्रतिपय छेोकवदाख्यायिकादिपरपश्च इति युक्ततरः परक्षः। न 

डि शष्छाख्यायिकादिपरिन्नानाप्किचित्फछमिष्यते । पएूकार्स्यस्वरू4- 

परिहानचखिगूरतेतयं फले स्रौपनिपससिद्धम् । स्णतिपुं च गीतावराु 
सुरं स॒र्वेषु भरतेषु तिष्ठन्तं प्रमेश्वरमियादिना । 
फं प्रतीयमाना्थेऽपिगतत्वमुत विवतितर्भं। आये पव्याप्यप्तगताथैलरेन स्वे 

स्याप्यप्रामाण्यं स्यात् । न च वेदस्य तदयक्तमिलमिपरत्याऽऽह-- नन्विति । चक्षुरा 

करणेरीक्षणं प्रपिद्धं मदाद्यपादानवत एव सषएलवं हस्ताम्थामेव स्मुद्धरणपरमृचने 

इत्यशरीरस्य तदप्तगतम्। रारादिना मूर्तैन विदारणं न त्वमूनोध्यानान्मुखादिम्योऽम्या- 

दयुत्पत्तो तस्य दाहादि; स्थात् । मृतैसवान्धेन योजनं कतुं शक्यं नाङनायादेरम्- 
तेस्य । अन्यादीनां क्षरीरपष्टः पूव. प्राथनाया अयोगस्तदा गवादिशरीराभावात् । 

(11 
=-= ---------~--~---- ------~- ~~ --------~ - - 

१छ.ज. 'हुष्त्र।२छ. ज. दिमसेन प्र ।३ ख.ट.षांचय 1 ष्क.ग.घ. ड् 

तने प्र । ख. ट. "तनं प्र'। ५ ज. श्लाप्रश्रस ६ ख. ट. यप्र ५क.ग. घ. ड. च. 'पविज्ञा। 

८ क. ग. ड. "नादम्र' । ९ च. ^तत्वह्पं फः ।* १० छ. ज. 'षत्सिद्ध' । ११ क.ग.ध.ड. षु 

गी" । १२क.ग. घ. इ.-सुचपघ्रुः।१३ख.च.ट. दि । नु । १८ख. ट. मिया । 



५६  आनन्दगिरिकृतरीक।सषटितक्षांकरभाष्यसमेवा-[रेद्ितीयाध्ययि- 

स्वयं चाशीरत्वादानयनायोगः । तषाम्रीरत्वादम्ौत्वासपवेशानुपपत्तिः । अननस्या- 
चेतनस्य पलायनानुपपत्तिः । वागादीनां हस्तादिवद्रपत्वादानापरामथ्यततेभघक्तानुपप- 
त्तिरिति समगताभेमिलयः | तड सप्मप्रमाणमस्विति कश्चिच्छङ्कते-अपस्तविति । 
विवक्ितर्थेऽपि विषं मुद्ध घर भ्रनपत्िर्मनो कपमुदृरिददिलयादौनामिव प्रमा 
ण्यसंभवेनाप्रामाण्यं न कस्यचिदमि युक्तम् । विवक्ितर्थं च नाप्रगातिरिति द्वितीयं 
दूषयति- नेति । छेके स्वयमेव द्वारं कृतवाऽनकेषु गृहेषु प्रविष्टस्य द्वैकदत्तस्येक- 
त्वद् रोनात्त्दात्मन एकत्वमिति बोधयितुं विदारणप्रवेशने उच्येते न तु सोऽर्थो 
विवक्षितः । विवक्षितालैकत्ववोधद्व।रतयोक्तत्वात्पाशस्त्याभेद्वारतयोक्तवपोत्खननादि 
वद्थवाद् इत्यथैः । अप्तत एव प्रवेशारैरिदोक्तिरिलङ्गीकृल्य तस्य गुणाथेवादत्वं वपो 

त्वननादिवक्यर्दित्ुक्त्वाऽश्निदिमस्य भषनमिलयादिवहूताथवादत्वमङ्गीङृलाऽऽइ-- 

मायातरीति । माययाऽवदितमपि प्तवमुपपद्तेऽप्रटितघःकत्वा्तस्या इत्यथः । अनेन 

सष्चदिरघटिताथेत्वाद्रम्धवेनगरादिवन्मषात्वमेवेि स्पष्टीकतुमर्घटितमपि सष्टयादिकं 

श्रत्या दरितमित्यक्तम् । नन्वात्मावताधश्चद्विवक्षितस्ताहं साक्षा प॒ उच्यतां 

केमनेन बृथा ~पञ्चननतयत आह-- सखति । अवताधन प्रतिपादन सुसखन वर्कतु 

प्रतिपादनार्थं सुतेन श्रोतुः प्रतिप्यथं चत्यथः। ननु टोकप्रश्यदिमानान्तरागाचरत्व- 
नापू्त्वात्तत्परलमेवाऽऽस्यायिक्ाया अस्तितयारशङ्कयापुपरतरेऽपि तत्परतिपत््या फट।- 
लाभात्फद्वत्यन्ञति श्चतेस्तात्पयनियमात् । अन्यथा रद्ररोदनदेरप्यपत्रत्वेन तत्रापि 

तात्पयापत्त सष्टयादौ तात्पपेमिलय।ह --न दीति । आत्मप्रतिपत्तो तु फल्दशना 

तत्परत्वमवर य॒क्तमत्याह-पएकाट्म्यात । सुवरात । एतवदर् घल्वमृत्त्व तमव 

विद्वानमृत इह भवति विद्वानम्तः प्ममवरिलाद्िपु ज्ञानादमृतत्वं॑प्रसिद्धमिलभः । 
सम पपु मूतेपिल्यननेकातम्पमुकतवा स्म परयन्हि सवत्र न हिनस्त्यातममनाऽऽत्मान- 

मिति ज्ञानादमृपत्वमुक्तमित्याह--स्पृतिषु चेति । यन्ज्ञालवामृतमद्चत इत्यादिरष्धिः 
शन्दाथः। 

---=~-----------~ - ~~~ ^~ = =-= 

# अत्र सरवेषवरप्यादरपुस्तकैषरु “ उदचिदत् ” इव्यव पी दृश्यते सतु ठेखक्प्रमादादेव । 
^“उदद्िदत्” इव्यव तैत्तिरीयपाटः । अत्र च्छन्दसो व्णापजनः । तथा च प्रातिक्षाघ्ये--““ उप- 

सगेपाथ एष्रः ” इलयादि । अत्र कलिकातामुद्ितपुस्तकरे “ उग्क्रिखदत् इति वतते ततत प्रामा- 
दिकमेव । चद्खनतुरिलादिवदन्रायि खकारश्रवणस्यैव सिद्धलारतात्तरीय द्वितीयखकारयुक्तस्यैव 
पाठस्योपरितनपग्र्यीतप्रा तेशाद्यपूनेण सिद्धत्वान्न । 

० 4 ० ^ ० = ----------- ~~ - - - चन ~ ~~ ~ ~------~------*- ~ ~~~ ~ -~~------~--~-----~ ~~ ~~ ~~ 

१ख.घ.ट.भ्यंवि'ः। रघ. ध्यंना३ ख. ट. ्रदिहाऽऽ्त्म। ४ ख. ट. वदुक्तवाऽ । 

५ख ट. "तिव! ६क.ग.घ. ड. "तिस्फुटीकः। ७ ख. ट. ददिश्रु।८क.ग.ध. ड. वं 

तदच्य । ९ ग. घ. इ. प्पतरेनेय' । १० ख. ट. बोधोऽववोध' । ११ ख. ट. लाभातव्राप्क । 



-¶परषमः ण्डः देतरेयोपनिषत् । ५७ 

धपरोऽहं स च त्वं स च सवमेतदात्मस्वरूपं यज मेदमोहुम् । 
भहृतीरितस्तेन प राजवयेस्तत्यान मेदं परमार्थः” 

इत्थेकात्म्यमुक्त्वा, 
“प चाप्रि जातिस्मरणापतबोधस्तत्रेव जन्मन्यपवगमौप '" 
इत्यादिविष्णपुराणमयशन्दाथः । 
न्न अय आत्मानो, मोक्ता कता संसारी जीव एकः सवेलोकशा- 

सपरतिद्धः। अतेकप्राणिक्रमेफलोपभोगयोग्यानेकापिषनवोकदे हनि- 
माणेन रिङ्गन यथाश्ाख्चमदधितेन परासादादिनिमोणरिङ्गिन तद्रि 
पयकोशलङ्गानवांस्तत्कता तक्षादिरिवेशररः स्हञो जगतः कतां दविती- 
यशरेतन आलमाऽवगम्यते । यतो वाचो निप्तन्ते नेति तेत्रीयादि- 
शाश्चपरसिद्ध ओंपनिषदः परुपस्तृतीयः । एवमेते त्रय आत्पानोऽन्योन्य- 
विलक्षणाः । तत्र कथमक एवाऽऽत्माऽद्वितीयोऽसंसारीति ज्ञातु शक्यते । 

तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते । नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्र्टऽ5- 
देष्टाऽऽपोष्ठ विज्ञाता पर्ञातेति । 
आलेक्यमेवास्याध्यायस्या्थं इत्युक्वेतेव स्थिरीकतुमाशङ्ते- लिति । जीव- 

इश्वरो निर्विरोषत्रहय नेति त्रय आत्मान इत्यथैः । तत्र जीवोऽहं कृतेति छोक.एष हि 

दरा स्ट नेत खर्गृकाम इ्यादिशान्ने च प्रपिद्ध इया - भोक्तेति , । पक 
इति । त्रयाणां मध्य एक इत्यथः । यो छोकदेदनिर्ेन चिद्धेतावग्रम्यते प्वेज् 
ईश्वरः स द्वितीय इत्याह - अनेकेति । अनेकेषां विचित्राणां च प्राणिनां यान्यने- 

कानि विचित्राणि क्र्मफद्यानि तद्पभोगयोग्यानि यान्यनेकानि विचित्राण्युधिष्ठानानि. 

स्थानविरषासदर्तो शोका देदाश्च तेषां निमगिन लिद्घनेलथेः । इं विशेषणं कतुः 

समैताम् । यथाशुाद्वमद् शितेनेति । प इपालद्नपूृज्नेत्यादिशाक्प्रदरितरिष्गे- 
नेद्यर्थः । अनुमाने दृष्टान्तमाह -- पुरेति । अचेतनं प्रधानं स्वयमेव विचित्रनगदाका- 
रेण परिणमते न तु सव्ञोऽधिष्ठाता कश्चिदिति सार्थाः, तत्निराप्ायाऽऽह- तन् 

इति । चेतनानधिष्ठितस्याचेतनघ्य खतः प्रव्यदशेनादवदयं सवे्ञशवेतनोऽधिषठाताऽङ्गी 
~~~ 

# इतीरितर. यदि दृष्िरियन्तं शरोकाधे क. ग. घ. इ संक्ञितपुस्तकेषु नास्ति । 
री 

१ क. णाब्धे" । ग. -णात्तो' । ढ. “णाल । २ क. ग, घ. ड. 'माप्रतिवि। ३ क. 

ग. घ, ड, 'मादिशच'। ४ छ. "छान चतुरशषलोक" । ५ च. ज. "वचरतुदेशोकं । ६ क. ग, ध, 

नत्ति चेला । ७ क.ग. घ. ड. चव कजाः । ८ग.घ. ब्र सषटाऽऽ्दे ९ ख.ट. ५ म । 

१० ग. । कुतौति । ११क. वेस । १२ ख.ट णाप्रा । १२ ग.घ. ह. भोग्या" ॥ 

१४ क. ग, घ, श्त्वार्थ। १५ क. ग, घ इ, "शितेन लि १६ क. ग, घ. ड. ` द्ीकतव्य इ. । 
८ 



५८ आनन्दगिरिदृतदीकातवखितशांकरमाष्यसमेता-[रेद्ितीयाध्ययि- 

कार्यं इत्यथः । तृतीयमाह--यु् इति । एकस्यैव खपभेदेन मेद इलयाशङ्कयाऽऽह-- 
एषपिति । अत्योस्पेति । अन्योन्यविरुद्धपमवत्वाद्हनतुहिनवद्धिन्ना इन्यथः । तत्र 
जीवस्य यत्कतृत्वमोक्तत्वादिना वैरक्षण्यमुक्त तदरधिद्धं तस्य मानान्तराविषयत्वेन तद्ध 
मेवत्तया प्रमातुम्षक्यत्वादतो न भेद इत्यमिप्रयेण परिहरति सिद्धान्ती--तत्र जी 
एवेति । कुथमिति । तस्य ज्ञेयत्वामवे कतृत्वादिधमेविरिष्टतयाऽपि स ज्ञतुमशक्य 
इत्यथः । अविज्ञातामिप्रायः प्रश्प्रकारं मत्वा शङ्ते- नन्विति । अदेष्टा व्णात्मक- 
दान्दवक्ता । आपोष्टा ध्वन्यात्मकशब्दवक्तेत्यथेः। 

नून विप्रतिषिद्ध. ज्ञायते यः श्रवणादिकतखरेनामतो मन्ताऽवि्नातो 
विङ्घातिति च । तथा न मतेपन्तारं मन्दीथा न विज्नातेविङ्गातारं विजा 
नीया इत्यादि च । सल विप्रतिषिद्धं यदि प्रस्यक्षेण ज्ञयित । सुखा 
दिवत् । प्रलकषङ्गानं चं निवायेते ज मतेमन्तारमिल्यादिना । ज्ञायते तु 
श्रवणादिलिङ्गन तत्र कुता विप्रतिषेधः 

एरवैवाक्ये स एपोऽश्रतोऽमतोऽवित्तात इति विन्ञेयत्वस्य प्रतिषेधात्तसििसद्विरदधं 
जञयत्वमित्याह- नन विप्रतिषिद्धमिति । यः श्रवणादिकतेत्वेन ज्ञायते त्त एवाम् 
वोऽविन्नातश्रेयेतद्धिपरतिषिद्धमित्यन्वयः । श्रुत्यन्तरतिप्रतिषिद्धं चयाह-तथा न 

मतैरिति । सतरम॑नोवृत्तभन्तारं ाक्षिणमितयभेः । आदिपदेनामतो मन्ताऽविन्ञातो 
वित्ततित्यादिषरग्रहः । श्रत्योः प्रामाण्याविदोषाद्विप्रतिषेधानुपपत्तः प्र्यक्षेणाविन्ञ्तव 

लिङ्खेन विज्ञेयत्वं चोच्यते ताम्यामिति शङ्कते पृववादी-सलमिति । 

नलु श्रवणादिरि्केनापि कथं ज्ञायते यावता यदा शुणोल्यात्मा 
श्रोतव्यं शब्दं तदा तस्य श्रर्॑णक्रि कयेव वतमानत्वान्मननविङ्नानक्रिये न 
संभवत आत्मनि परत्र वा। तधाऽन्यत्नापि पननादिक्रियास॒ श्रवणादि 
क्रियाश्च सं विषयेष्ेव। त दि मन्तव्यादन्यन्न मन्तुपेननक्रिया संभवति। 
आत्मनि युगपञ्ज्तनद्वयायोगाच्छरवणारिकारे मननविज्ञानयोरसंभवाच्छरवणादिना 

मननविन्नानंहपमात्मविष्कमन्यत्रिपयकं वाऽनुमितिन्ञानं न समवतीवयाह पिद्धान्ती- 

नु भ्रवणादीति । श्रवरणक्रिययेव सह वतेमानत्वाच्छरवणक्रियाधारत्वादात्मनि 
विषये परविषये वा त्स्य मूननविज्ञान ऋष. न स॒मवरत इत्यथः । अत्र प्रकरणे मनन- 
विन्ञानशब्दाम्यामनुमितिरुच्यत आत्मनस्तद्विषयत्वस्येवेह शङ्कवादिनेक्तत्वादिति 

१ ख. ट.थदिवै२ ख. ट. ज्ञातं न श्षक्यत इ।३ ध. ड. छ. ज.नीथा १४ ख.ग.च. 

ट. ज्ञायते । ५क.च.छ.ज.चवा'। ६ ग. घ. ड. स योऽतोऽश्रुतोऽतोऽमतोऽनतोऽदृ्टोवि- 
्ञातोऽनादिष्ट इति । ७ ख. ट. “यत्वमनुमानेन । ८ ख. ट. 'वणादिक्रि । ९ छ, क्रियायामेव । 
१० च, ज. सस्ववि । ११ ख. ट, क्पारम । १२ कं, ण. ष्, "यकं वाऽन्यः । 



`दपरपमः लण्डः, रेतरेयोपनिषत् । ५९ 

तहि श्रवणमननयोयुगपदपरमवेऽन्यविषयमननक्रिययाऽऽत्मा मन्तम्य इत्याशङ्कय 
विजातीयक्रियाद्रयवत्ततनातीयक्रियाद्वयमपि युगपन्न सेमवतीलयाह- तथेति । मनना- 

दिङ्रियास्दिति । मननारिकरियान्तरमपि न सेमवततीति दोषः । न॒नु मगनादि- 
क्रियाहि लिङ्गम् । नच लिङ्गं करणमतीतलिङ्गेनाप्यनुमितिदश्शनात् । कितु 

दिङ्क्ञानं करणम् । न च तस्याप्यनुमितिकले सरच्छनियमः । पूरव्षणपत्व- 
मत्रेण करणत्वोपपत्तेरिति तयोर्योगपद्यामावेऽपि न दोष इति चेत् । ब । 

श्रवणमननादिरिङ्गविज्ञानस्य साक्िरूपस्य स्वत विशेषामावेन श्रवणाद्रिरूपितत्ववशे- 

व तस्यानमापकत्वस्य वक्तव्यत्वेन तावत्पत्ताया अपि तत्कल वक्तव्यत्वादिति भावः। 

नु तरि बह्यगोचरश्रवणादिक्रियया मन्तुरनुमानं मा भूत् । कितु बाह्यगाचरश्रव- 

णादिक्रियैवाऽऽत्मानमपि विषयी कर्यतीत्यत आह--भ्रवणादिक्रियाशेति । 

स्वविषयगोचरा एव न तु स्वाश्रयगोचरा इत्यथः | श्चि न॒ मतमन्तारं 

मन्वीथा इत्यात्मनो मन्तव्यत्वनिपेधान्मन्तयात्मनि न मननक्रिया स्मवतीत्याह-- 

न हीति । अन्यत्रेति । आत्मनीयधेः । कुढारादिक्रियाया दारुणोऽन्यत्र व्यापारा- 

दृशीनादित्यथं | 

नुन् मन॑सा सपैमेव मन्तव्यम् । सलयमेवं तथाऽपि स्वेपपि मन्तव्यं 

मन्तारमन्तरेण न मन्तु शक्यम् । यदेवे किं स्यादिद्वमत्र स्यात् । 

सस्य योऽयं मन्ता स मनौवेति नं स मन्तव्यः स्यात् । न च 

द्वितीयो मन्तुमन्ताऽस्ि यदयं स आत्मनेत्र मन्तव्यस्तद्[ यनं च 

न्तव्यं आत्माऽऽत्पना यश्च मन्तव्य आत्मा तां द्रा प्रसज्ययाताम् । 

क पएरवाऽऽत्मा द्विथा मन्तुमन्तव्यत्वेन द्विशकरीमवदंशादिववुग्र 
थाऽप्यनुपपत्तिरेव । यथा प्रदीपयाः प्रकारयमकाशकत्वानुपपात्तः सम 

त्वात्तदरत् । न च मन्तुभन्तव्ये मननव्यापारश्रन्यः कालऽस्त्वातममन- 

नाय । युद्राऽपि लिङ्गनाऽऽस्मानं मनुते मन्ता तदाऽपि पूववदेव रन 

मन्तव्य आत्मा यश तस्य मन्तातां द्रा प्रसज्येयाताम् । एक एष 

वा द्विषति पूरबोक्तो दोषः । ज प्रद्क्ेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चत्कृ 

मुच्यते सुम आसति विध्रादिति । क्थ वा भ्राता मन्तेलयादि । 

१ख. ८, "्ननक्रि | २ग. घ. ड. (रूषित ।३ ख.छ.ज.ट. नतःस । जच वेमे 

वेम ५च. छ. ज. धवं किमन्रस्या1६ख.च ट.नम।७क.ग.ध.च. छ ज. 'दाऽऽत्म' । 

८<८क.घ.ज.ष्दाचयेः।९क.ग. घ. येनाऽऽत्मना मन्तव्याय् । १० ख.दट.न चाऽऽत्मना 

मन्तग्यो य“ । छ. ज. "न मन्तम्य आत्म । ११ ख. ट त्मानौ द्रौ ।१२ छ. ज. न जि । 

१३ग. यस्तख । १४ क. ग. घ. च. वचद्वि । १५क.ग घ्, दोषश्च । न । १६ छ. नानु । 

१७ क. ग. घ, 'दिशरोतृत्वादिधमेवानात्मा । 



६० आनन्दगिरिङ्तरीकासंवरितक्चांकरमाष्यसमेता--[रद्वितीयाध्याये- 

ननु मन्तो वे सुवेमिदं नुमूवेतिशरुतेः सवस्य मनोविषयत्वादालमनोऽपि मन्तव्य 
मेवेति शङ्त- नन मर्मूप्तति । एवमपि मनप्तः करणत्वात्कियायाश्च कतारमन्तराऽ- 
नुपपत्तभन्ताऽव॑रयमङ्गी कतैष्य इति" वदन्नाह तिद्धानी- सत्यमेत्रमिति । तथाऽ 
प्रीति । न मन्वीथा इति विरेषश्रुतया मन्तव्यत्वनिपेधादरम्युपगम्योच्यत इति पूृच- 
यत्यपिशब्दः । अस्तु मन्तुरावदयकत्वं तावते। तव क स्यादिति शङ्कते--ययेष- 
पिति । एवं सलयातमनो मन्तव्यत्वामावः पिध्यतीत्याह-इद पिति । कुत एतदिति 
चेत्तत्र वक्तव्यं किमात्मन मनने स्वयमेव मन्तोतान्यो वेति विकरप्याऽऽयं दूषयति- 

सव्रंस्योति । एकतर फतृकपमावस्य वरिरोधान्मन्ुमैन्तम्यत्वं न समवतीत्यथः । द्वितीये 
स मन्ताऽनात्माऽऽत्मा वेति विकट्प्याऽऽद्य आह--न चेति । दिती इ्यनन्तर- 
मनात्मेति शोषः । अनात्मनोऽचेतनस्य मन्तुत्वानुप॑पत्तरिलथः । द्वितीयमनुवदति- 
युदोति । अिन्पक्ष एकक्षिञ्डरीर आमद्वथं स्यादिलाह--त्रेति । चशब्दो 

परस्परपमचचयार्थो । वेन चाऽऽत्मनाऽऽत्मा मन्तव्यो यश्वाऽऽत्मा मन्तम्य इत्य 
यः | तृतीयान्तप्रथमान्तयच्छब्दाम्यामुक्तौ द्वावात्मानो स्यातामित्यथैः । एतदोष- 

परिहारायेकप्यैवाऽऽत्मन एकांशेन मन्नृत्वमेशा न्तरेण मन्तम्यतवमित्युक्तो सावयवत्वं 
स्यादित्याह--एफ़ एवेति । अस्तु को दोष इत्याशङ्कयाऽऽत्ममेदे तयोरेकमत्या- 
योगाद्विरदधंरिकृक्रियतया शरीरमुन्मध्येत । प्तावयकवतेऽनित्यत्वेन कृतहानारिकं 
स्यादिति दोषमाह-उभूय॒थेति । मित्नयोरपि समानखमावयो्दीपयोः कतकमेभा- 
वादशनाद।त्ममेदपक्ष आत्मक्कटमेदपक्ष वा तयोः समानस्वभावत्वादभिन्नपक्ष इव 

कीकमभावो न समवतीत्यनुपपत््यन्तरमाह--ग्रथेति । किच पपदन्चि सानि व्यतृ 

एत्स्वयुमूस्तस्मात्परादूवडयुति नान्तरात्मन् ' इति श्रुत्या करणाना वहविषयत्वानयम- 

स्याऽऽत्मविषयत्वामावस्य चोक्तत्वात् । ग्रन्पवपता-न मनुत इति श्रुतेश्च । मन्तो 
बहिधिषये मन्तव्य एव व्यापारो नाऽऽत्मनीत्याह--न च मन्तुरिति । न चैवं॑सति 
कृथिद्धीरः प्रत्यगासूनुभक्षःमनुप्ेवानुदर्व्यित्यादीनां का गतिरिति. वाच्युम् । 
मनो बहिरिकषेपामवेनकाग्ये सत्यात्मा खयमेव प्रकाशत इति तदथेत्वात् । 

यथा पूर्वोक्तन्यायोपवृंहितामृतोऽव्िज्त इयादिवहुशरुतिग्याकोपः स्यादिति भावः| 

एवमात्मनः सतक्षान्मनप्ता मन्तत्यत्वपक्ष एकस्षिञ्शारीर अत्मभेदस्तस्य शकटीमावो 

वा स्यादिल्युक्तदोषमनुमितिविषययत्वपकषेऽप्याह -युदाऽरपीति । एवममृतोऽबज्ञा 

इति श्रुत्या न्यायो पवूंदितया प्वत्मना क्ेयत्वामाव इति स्थितम् । तत्र पूेवादी 
~ -~~_______~_~~____~_~__~__~__~_~_~_~~___~-~~~~_[_[_[_[_[_[_[_-_~_[__~_~_~~-~~~~-~- 

१ ख. ट. "न्यपि । २ख.ग.घ. ढः. ट. “नपु इति। ३ क.ग. ध. ड. वर्यं वक्तन्य, 

४ स, "ति तावदाह ।५ख. 2. ण्ताफि। ६ क. ग. घ. ट. क्मकरतुभाः। ७ ख. ट. "पक्तिर । 

८ ख. ट. दत्तेः । ९ ग. ड, 'रद्धादि" । १० क. 'द्द्विकरिय । ११ ख. ट. यपं । १२क.ग 

ध, ड. शक्षेऽप्यस्तीत्याह् । १३ क. (ति। पए । 



` प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ६१ 

शङ्कते--न् पूतयकषेणेति । कृथुपरिति । ् ञेयलय्रतिपादकश्ुतेः श्रोतृत्वादिथमेव्तप्र 
तिषादकश्ुतेशचानुपपत्तिरिल्यथः । 

ननु श्रातुत्वादिधमवानात्माऽशरोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः किमत्र 
विषम पयसि । यद्यपि त्र न विषमे तथाऽपि ममतु षिषमं प्रति- 
भाति । कृथम् । यदाऽ श्रोता तदा न मन्ता यदौ मन्ता तदा न 
श्रोता । तत्रैवं सति. श्रोता मन्ता. पक्ष न श्रोता नापि मन्ता। 

तथाऽन्यत्रापि च । यदेवं तदा श्रोतृत्वादिधमवानात्माऽश्रोतृत्वादिधमे 
वान्वेति संशयस्थाने कथ तव न वेषम्यम् । यदा देवदत्तो गच्छति 
तदा न स्थाता गन्तेव । यदा तिष्ठति तदा न गन्ता स्थातैव तदाऽस्य 
पक्ष एव गन्तं स्थातृलं च.न निद गन्तृतवं स्थातृतवं बा तद्वत्। 
तत्र विद्यारिति श्रृतावितरनिपेषे पति खयप्रकारात्वेन स्वतः स्फुरणमेवोच्यते न तु 

कर्मतया वेयत्वमिति परिहारं वक्ष्याम इत्यमिप्रेय श्रतृत्वादिशरुतौ परिहारमाह-- 
नन्चिति । तत्र किं धमवच्चप्रतिपादनस्य का गतिरिति पृच्छयत कि वा श्रोतृतवादि- 
प्रतिपादनेनश्रोतुतवदविकमंपिद्धितयुच्यते वेति विकरप्य नाऽऽद्यः । नित्यमेव श्रोतू- 
त्वादिधमाङ्गीकारादिव्याह--भ्रोतसादीति । > श्रोता न मन्तव्यादिशरतेरनित्यमेवा- 
्रोतृत्वादेरपि प्रामाणिकत्वान्न द्वितीयो ऽपीवयाह--अश्रोवृल्ादीति । उमयारवि- 
रोधं चोत्तरत्र वक्ष्याम इति मावः । एवं च श्रोता मन्ता न श्रोता न मन्तेति चोभय. 
श्रवणे पतति श्रेतत्वादिधमंवनतेलयन्यतरपरिग्रहवषम्यं तव॒ न युक्तमिलाह-ङ्चिम- 
ति । नुतश्रोतृत्वश्रतेरन्यपरत्वोपपत्तम वेषम्यमित्याश्षङ्कय काटमेदेनोमयोरपि दशे 
नादन्यतरस्यान्यपरत्वे हेत्वमावच्छरोतैवेदयङ्गीकारे वेषम्यं स्यादवेल्याह-युद्यप्रीति । 
भश्रोतरखादि.प्रपिद्धमनात्न इति पाठ नृन्विति वाक्यमपि दङ्कान्तगेतमेव । श्वनत्या- 
दिशरुला श्चोतृखादिधर्मवानाला नतु तत्कथ स्यादित्यन्वयः । वतु त शरोतेयादिशुतेर 
भोतत्वादिधमेवत्वमात्मन इलयारङ्कय रोकेऽप्रपिद्धनवमिति स॒ एवाऽऽह-अश्रातर- 

त्वाद्रीति । उमयारप्यात्मधमेत्वश्रवणे समनिऽन्यतरस्यानात्मधमेत्वामिधानमयुक्त- 

मिति सिद्धान्ती दुषयति-क्िम्रेति । ननु लोकपपिद्धिबलादनात्मधमेत्वनिश्चयान्न 
वेषम्यमित्याशङ्कय निराकरोति -य्यएीति । अश्रोतृत्वादेरात्मधमत्वेऽपि प्रपतिद्धरषि- 
शेषाच्छरत्यनुरोभेनोभयेोरप्यात्मधमेत्वमिति प्रभपुवंकमाह-कृथुप्रिति । इतरत्सव 

समानम् । त्वया हि कादाचित्कज्ञानेन नित्यमेव श्रोतृत्वादिकमङ्गी क्रियते तदयुक्त- 

१ग. ड. "प्तरि ।२ख.च.छ.ज. ममः! ३च.छ.ज. दाचम ।४्क.ग.घ, 

द. श्षेचश्रोः।५छ. ज. श्षेनापिश्रो'। ६ च.छ.ज. पि।य । जख. छ.र. 'मेवाश्वेति + 

८ख.ट,्तिन। ९ ख. ट. दुत्तथैव। अ । १० ख. ट. 'मप्रसि। ११ स्र, ट, वेयादिश्रुख । 



६२ आनन्दगिरिङृतरीकासवरितकशांकरभाष्यसमेता-[२दितीयाध्याये- 

मिल्याह--युद्राऽप्नािति । न मनतत्यनन्तरं.न तु नित्यमेव श्रोता मन्ता वेति रेषः। 
तुथाऽन्युत्रापीति । दरष्टृत्वविज्ञातृत्वादावप्येवमेव कादाचित्कत्वमित्यथः । श्रोतृत्वदः 
पाक्िकत्वं दृष्टान्तेन स्पष्ट करोति-- यदेति । तदाऽस्येलत्र यदैवमितिषदमध्याहृत्य 
यदैवं व्यवस्था तदाऽस्य पर्ष एव गृनतूत्वमिति वाक्यं योज्यम् । तुद्रादिति । तथेव 
्रोतृत्वादिकमपि न नित्यमित्यथः | 

जत्र काणादादयः प््यन्ति । पक्षपाप्रनेव भ्रोव्रत्वादिनाऽऽलोच्यते 
श्वाता परन्तलयादिस्तयागजत्वपयांगपद्यं च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दशेयन्ति 
चान्यमना अभवे नादशेमित्यादि युगपञ्ज्ञानानत्पत्तर्भनसो लिङ्ग 
मिति च न्याय्यम् । भवत्वेव किं तव नष्टम् । ययेवं स्यादस्त्ेवं तमेष 
चेद् । श्चैलयथस्तु न संमवति.किं न श्रोत्रा मन्ते्यादिश्रलयथंः । न । न 
श्रोता न मरन्तेलादिवचनात् । 

अव्रान्तरेऽविदितामिप्रायाः काणादादय उभयमपि कादाचित्कमेवासतिविति चोद- 
यन्तीत्याह- अत्रेति । ननु सिद्धानितिनाऽपि श्रोतृत्वाश्रोतत्वयोरङ्गकारादस्य पिद्धा- 
न्तत्कथं भेद इत्य शङ्कय तन्मते निलयप्ताक्षिणो नित्यमेव श्रोतृत्वं॑कादाचित्कज्ञानस्य 
मृषात्वेन तद्भावेन च निल्यमेवाश्रातृत्वम् । अस्मन्मते तु कादाचित्कज्ञानेनैव श्रोतृ 
त्वादिकमिति विशेषमाह--संयोगजत्वमिति । ज्ञानस्य काराचित्कत्वेऽयोगपये 
च यथाक्रमं प्रमाणमाह--दश्चंयन्ति रेति । युगपदिति । यदि मनो न 
स्यात्तं चक्षुरदील्दियाणां युगपदेव रूपदिमिः संबन्धे युगपदेव सर्वन्दिेः 
सवेविषयकज्ञानानि स्युः । सामग्याः सत्वात् । न च तथाऽसि । अतः क्रमेण 
तत्तदिद्ियप्तयोग्यणुपरिमाणं मनोऽङ्गीकव्यम् । तथा च युगपतवन्द्रिय्मनःसंयो- 
गामावैत्सामयमावान्न युगपत्वविषर्थकं ज्ञानम् । अतो युगपद्रूपादिपर्वविषयकन्ञा- 
ना्मुसत्तििङ्धेन मनोऽस्तीति वदन्तो युगपत्वेज्ञानानुत्पत्तिरित्युक्तवन्त इत्यथः | इम- 
मथं न्याय्यं परयन्ति पूर्वेणान्वयः । काणादादिमते तिद्धान्तिना प्रदरिते पति 

तिं काणादादिरीला श्रतिद्वयोपपत्तेरात्मनि श्रोतृत्वादिषर्मव्छसिद्धेशच तथेवा- 
स्त्विति पू्ैपक्षी तटस्थो वा स्िद्धान्तिनं प्रति शङ्कते-मवस्विति । -य्ेढ 
न्याय्यं स्यादेवुपरेव भवतु किं तव नष्टमिलयथः । आत्मनः कादाचित्कन्ञानेन 
्रोतृत्वादिषमवच्छस्य श्रुत्यनमिमतत्वान्न तद्याय्यमिति सिद्धान्ती तं॑परक्षं दृषयति- 
अस्त्वेदमिति । नून श्र्ता मू्तेतिश्ुत्या तद्धमवच्वप्रतिपादनादनमिमतत्वम्तिद्ध- 

-~----- -- ~~ ~~~ ~~~ ----~ ~--~-----~--~- 

१कृ. ग. ड, अन्तैः ।२क.ग.ध. ड, लिङ्गं चेति।३छ.ज. नमव | ४ क.ग. 
ध. ह. °न्ताद्रेदः कथमिदया। ५ख. ट. वान्न।६ग. घ. ङ. ्यकङ्ञा।५७कं. ग, घ. इ, यज्ञा 

८ ह, “नुपपत्तिः। ९ ख. ट. (त्मनः श्रो । १० ख. ट. "मेति । 
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मिति शङ्कते--िं नेति । न श्रेतिलयादिश्रत्याऽविशेषतः कालत्रयेऽपि श्रोतूतादि 
धमराहित्यप्रतिपादनत्तद्धमेवत्वमनमिमतमेवेत्युत्तरमाह तिद्धान्ती-न, न श्रोतेति । 

सतु पाक्षिकत्वेन भल्यक्तं त्वया । न नित्यमेव भ्रोतृलराच्भ्युपग- 
मात् । न हि श्रोतुः भतेतरिपरिोपो विदत ईल्यादिशरतेः । एतं ताह 
नियमेव भरोतृरत्वोयभ्युपगमे प्रयक्षविरुद्धा युगपञ्ज्ानीत्पत्तिरन्नान(भा- 

वश्वाऽऽत्मनः करिपतः स्यात् । तचानिष्टमिति । नोभर्रदो षापर्पत्तिरा- 
सनः श्रलयादिशरोदत्वादिधर्ैवचशरुतः । अनिल्यानां पूतन च 
चष्ठरादीनां द्यानमेव सेयोगवियोगधभिणाम् । यथाऽेजवंलनं 
तृणादि संयोगजत्वात्तद्रत् । 

युदाऽपो शरोतेल्यादिना श्रोतृत्दिः पिकस्य त्वेवोक्ततवात्काणादपक्षपरदशंन- 
वेद्यां च कादाचित्कन्ञानेन तदुपपादनात्याक्षिकश्ोतृत्वादि तद भावेविषयतया श्च॒ति- 

द्रयस्योपपत्ति शङ्कते--नृन्विति । अपािकतेन श्रोतृत्वतदभावयोः श्रुतिभ्यां खर- 

सतः प्रततिः पाक्षिक्रवेन तत्पकोचो न युक्त इति स्वाभिप्रायं विवृण्वन्नाह पिद्धान्ती-- 

न निदपरेमोति । ननु श्रतेरनित्यत्े प्ति तद्धशितिं प्रोतृत्वमप्यनित्यमिति कोच 

आवदयकोऽत आह-न दीति । श्रतेः श्रोतृ चानितवचनं श्रुतिविरुद्ध 

मिल । श्रतिमत्यादीनां नियते युगपतपवैज्ञानं स्यात्कदाचिदपि कस्यचिदपि ज्ञान- 

स्यामावो न स्यात् । श्रलादिशब्दितीं सर्वषां ज्ञानानां नित्यत्वात् । न चेष्टापत्तिः । 

्रतयक्षविरेधात् । अते न हि श्रोतुः श्वतरित्यदिश्तैरन्यपरतवं वक्तव्यमिति 

शङ्खते--्वं वद्धि । इपरिशब्दः शद्का्माप्तयषः । परिहरति-नोभमरेति । 

युगपञज्ञानोतपत्िरज्ानामावश्रे्युभयदोपस्थोप॑पत्तिः पेमवे नास्तीलयथः । श्रोतृत्वादै- 

मित्यत कथमुमयदोषामाव इत्याशङ्कयाऽऽत्मतरूपमतततक्षिरुपश्रत्यदिनिललेऽपि 

वृततिरूपकरादाचित्कश्चयदररप्यम्युपमादुक्तद)पामाव इति परिहरन्न वृत्वादिकं 

दशेयति-- आतमन् इति । जतमिन स्वरूपभूतं यचयादि ्रोतृजन्यवृत्तिपराक्षिरूपं 

तद चच्छवृतद तद्रमवखस्य श्रोता मनेव्यादिना शुरित्यथेः । अनित्यश्रत्या- 

दिक तहि कथमित्याशङ्कव तदशयति-अनि्यानामिति । तेषामनित्यतमाह -- 

__--.----------~~------~--- 

१ख. ट. ^तेतिश्रु" ।२ग.च. ज. प्रयुक्तं ।३छ. ज. इतिशरु । ४ क. ग. ड. ` खाभयु । 

५क. ग. ड. 'दोपरानुप । छ "दोषानुखत्ति' । ६ ड. "पत्तेरा' । ७घ.च. छ. नांचक्षु ।८ ख, 

र. श्लतरमे । ९ च. "गव्वात्त । १० क. कषद । ११ क. ग. ड. शत्वस्यानि । १२ ग. घ. 

"टव" । १३ क. ङ. 'वणैनं । १४ क. ग. "नांज्ञा । १५ क. 'षस्यानुपपत्तिरुप" । १६ क. ग. 

"पत्तिसं' । १५ ख. घ, ट. श्रोत्रज" । १८ क. ग. ड, 'शच्छरो । १९५ क. ग. इ. गदिधमेः । 

२० ध. ददिश्रु' । 



६४ आनन्दगिरिषरतदीकासंवरितक्ाकरभाष्यसमेता-(रद्वितीयाध्याये- 

ूतोनामिति । दष्टयदेरनित्यत्व हेतुमाह -- संयोगेति । पैयोगनन्यत्वदृष्टवदिर- 
निलत्वमित्यथः । उवह्नमित्यनन्तरमनित्युमिलनुषङ्गः । 

| 

त्रतु निलयस्यापरतैस्यासंयोगविभागधमिणः संयोगज््वा्रनिलयध- 
२ 

मेवं संभवति । तथा च श्रतिः- “न हि दरषैषिपरिखोपो परि्ते" 
इर्य । एषं तदि दरे ची चक्षुषोऽनित्यी दृष्टिनिलया चाऽऽत्मनः । 
तथा च द्रे शती श्रोरस्यानिल्या नि्याऽऽत्मस्रूपस्य । तर्था द्रे मेती 
विज्ञाती बा्ीबाह्ये । एषं दैव तथा चेयं शरुतिरुपपन्ना भवति शे 
श्रतेः श्रोतेदाचा । लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षषस्तिमिरागमापाययोनेष्ट 
टष्टिजाता दृटिरिति चश्षृ्ैरनित्यत्वम् । तथा च श्रतिमत्यादीनामा- 
तदष्यादीनां च नित्य प्रसिद्धमेव लोके वदति द्यदधरतचक्च 

स्वमेऽदय मया भ्राता दृष्ट इति । तथाऽऽवगतवाधियः स्वमन श्रता 
मत्रोऽदरेत्यादि । 
ननु ययनित्यं दृष्टयादयभ्युपगम्थेत तर्हि तदेवाऽऽत्मनाऽपि धर्मोऽस्तु किं नित्य- 

दष्टयारिनेत्यत आह--नतिवति । नित्यत्वादमृतैत्वममूतैत्वात्पंयेगादिथमेरहितत्वं 
ततः पंयोगजदषटयाद्यपंमव इत्यत आत्मनो नित्यदृष्टया्यम्युपगन्तव्यमित्यथेः । श्रुति 
तोऽपि निलयदध्यादितिदधिरित्याह -- वरा चेति । निद्यानित्यदष्िद्रयाङ्गीकरि गोरवमिति 
शङ्कते--पएपं तदहि । श्तिप्रामाण्याद्दैविध्याङ्गीकारे गौरवं प्रामाणिकमित्याह- 
.एवं देवेति । तधा चेति । चोऽवधारणे तथेेत्यथः | टृष्द्रशतं । टष्टिविषयकदषि- 

मानिति तदर्थः । तत्र विषृयविषयिमावस्येकसिन्नपमवादृषटिदरयं प्रतीयत इति टष्द् 

विध्ये सतचेवेय श्रुतिरूपपद्यते नान्यथे्यथः । तिप्रिररोगस्याऽऽगमे नष्टा दष्टिरपाये च 

जाता सटिरितिपरतीेजेन्मनाशयोगिन्यनिला दष्टिरेका तदीयजन्मनादयपाक्षिमृता 

द्वितीया दृटिरस्वीति छाकऽपि प्रतीयत इलाह--छोक्रेऽपीति । च्दषटरि्युपलक्षण- 
मालदृष्टेनिल्यत्वं च प्रपनिद्धमि्यपि द्रष्टव्यम् । तथा च श्रुतिप्र्यादीनामिति। 
अनित्यत्वं नित्यत्वं च प्र्िद्धमिलयनुषङ्गः । आत्मदृष्टयादीनां नित्यत्वे हेत्न्तरमाह-- 

आत्मद्यादीनां ति । स्मे च्षुपोऽमविऽपि द्टेः सान्न सा च्षुन्येति 
नित्थवेत्यथेः । चक्षुः स्प्नऽप्यनुपरतमिति यदि कश्चिदतरुयात्त प्रत्युक्तम्-डद्ुवन्र- 
[1 

१च्. छ. ज. 'परियोगः। २ ख. ट. भैतवं सं। ३ क ख. ग. ध. "यादि। ए ड. "दयादिः 

ए" । ४ छ. ज. श्या नियाऽऽत्म' । ५ छ. ज. "ला चाऽऽत्मनः। त । ६ ख.च.छ.ज,ट 

थाम। ५ छ. ज, मति्िन्ञातिशवेति। ए । ८ घ. ह्याऽबाह्या चेयादि । ए । «ग. ढः होति 

चेयादि । ए। १०च. ज, प्रेमः। ११ क.ख.घ. ड, मच्रइदया । ग मनच्रदति । य । 

१२ ग. ¶निखद"। १३ क. ग. "तो नि" । १४क. ग. इ, <ये इः । १५ क. ग, घ, ठ, के प । 
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करिति । तस्य चक्षुःपरसतशङ्केव नास्तील्यथः । अवगतेति । अवगतं निशितं बाधि 
यस्येत्ययः । न च लम्रदछदेशवक्ुराचनन्यत्वात्कथं दषिश्रल्यादिशन्दवाच्यत्वमिति 
[च्यम् । रुूपादिनिषयकापरोकषन्नानस्येव दष्यारिराग्दवाच्यत्वादिति मावः । 

यादे चक्षःसयागजेबराऽऽत्मनो निलया दषटिस्तन्नाशे नरये्दो- 
दुधृतचक्षः स्वम नालपीतांदि न पश्येत् । न दि द्ष्रिलार्या 
च श्रुतिरनुपपन्ना स्यात् । त्रचक्षः पुरुषे येन स्मरे परयतरीलयाद्या 
9१२ थुति; | 

उक्तमर्थं विपयेमे बरधकरतत्या द्रहयति--युद्रीति । न॒ पश्येदिति । दक्षनहे- 
तोशव्षपोऽभावादित्यथैः । न चेदं दर्शनं स्मतिरिति वाच्यम् । तरथो सति सनिहितत्वेना- 
परोक्षावमाप्तो न स्यात् । न च तदंशे भ्रम इति वाच्यम् । बाधकामावातपूर्मननु॑ति- 
भ्रातादिदशेनं च न स्यादिति भावः । इदमपरक्षणं सुकतोत्पितस्य सुखमहमसाप्पमिति 
परामरोहेतुपतः पुपपिकाटीनानुभवोऽपि नित्योऽम्युगन्तत्यः । तदानीं सप्रकरणा- 
नाममविनानित्यानुमवामावादिलयपि द्रष्टम्यम् । न केवह प्रतयक्षस्यानुपपत्तः श्रतिरप्य- 
नुपपन्ना स्यादित्याह- नषि द्रए्रिति। नरि श्रोतः श्रतेषिप्रिरेषो विद्रत इत्था 
दि९।द. चत्यनेन गृह्यत । तचक्षुएिति । चट इति वुक्षदरे्टा साक्षी पुरुष आत्मनि 
शारीरे वा येन सप्र प्यति तचक्षः पाक्षीत्याच्या चानुपपन्ना स्यादित्यनुषङ्गः। स्वभान्तं 

गरितान्तं चोभौ येनानुषदयतीत्यारिरादविशग्दायः । 
नित्यालनो दष्टिवाद्यानित्यदयरादिका । वाद्येथो५जनपायाय्- 

नित्यधमेवचात्तद्ग्राहिकाया आत्मदृरेसद्रदवभासत्रमनित्यत्वादि- 
भ्रान्तिनिमित्तं छेक्रस्येति युक्तम् । यधा भ्रप्रणदिधमवदरातादिव- 
सतुविधयदृष्टिरपि भ्रमतीव तदत् । तथा च श्रतिः- ध्यायतीव टेटा- 
यव्रीदेति । तस्मादास्ीनत्यतलान्न यौगपद्पयोगपच वाऽस्ति । 
नन्यत्मदषेनित्यत्वे कथं तत्रानिलयत्वप्रतीतिः कथं भऽप्य॒छोकप्यानिलेव 

सर्वाऽपि दृष्टिरिति निश्चयश्ेत्यारङ्कय अ्रह्यानित्यद्टिगतमनित्यत्वादि 4 प्राहि- 

१ख.ट. स्वप्रे टः ।२च.छ.ज.¶्दिदिचः। ३ ख. ट. निल्यट।४च. ज. "शेन नः। 

५क.ग. घ. ड. (द्यतागोदूधृ'। ख. ट. दयेत तदोः । ६ ख. ट. "तारीनिन। च. तादीत्रपः। 
७क.ग. ध. ड. ट्े्रिपरिलोप्रे विव्रत इलयादिश्र। ८छ.ज. धयाश्रः।९च.ज. न्ना । त । 
१० क. ख. ट. स्प्नं। ११ छ.“ ध्रतिरनुपपन्ना स्यात् । नि। १२च.ज.च।नि। १३क.ग. 
ड, छ. “तिः । यदानिः। १४क.ग.घ. ड. श्यामः । १५ ख. ट. भृतभ्रा । १६ ख.ट. 
मृतसु' । १७ क. सत्याद्या । १८ग.घ. ह. रथेत्यः । १९क. ख. ट. स्वप्नं । रक ग, 

ध. ड. पदिक" । २१ ख. ट. (तमद् । २२ च. "पसजेनाः । २३२ क. जननाः । रथक. घ.च. 
छ. ज, वयां ट'। २५ ख. र वालो । 2६ क.ख. ग. सतेप्रा । 



६१९ आनन्दगिरिङृतीकासंवलितशांकरभाष्यसमेता-[रदवितीयाध्याये- 

कायां नित्यदृ्टौ मास्ते । आर्याय: पिण्डगतवुरत्वदिधमीणां महकाम्यादौ मान. 

द्शनादतो छोकस्य तथा प्रतीतिरुपपद्यत इत्याह--निलेत्यादिना । तददवभाम्र- 

स्वपिति । आह्यवदवमापतमानत्वमित्य्थः । आद्यधरमस्य ्राहके मानं दृष्टान्तेन स्प्ट- 

यति-- युथा श्रपणादीति। आदिशब्देन गमनादि गृह्यते । द्वितीयेन धावत्प- 

शष्यादि । ध्यायतीवेति । मह्यरद्धिगतं ध्यानादिकं म्राहके साक्षिणि माप्त इति 
श्ुत्यथेः । एवं च यत्पक्वादिना युगपदनेकन्ञानोतपत्तिः प्रत्क्षविरुद्धा स्यादित्युक्तं 
तत्परिष्टतमित्याह-- तस्प्मदिति । तस्मादित्यस्याथमाह- आ्ृषटैरिति । अनेक- 

निङप्यत्वाद्यौगपदस्य तदभावहपत्वादयोगपद्यस्थकप्यां दृष्टौ तदुमयमपि नास्तीलयथः। 

बाह्यानिदद्षटयुपाधिवशत्ति रोकस्य । ताकिकाणां चाऽऽगपसमः 

दायवजितत्वादनिल्याऽऽत्मनो दृष्टिरिति भान्तिरुपपन्नेव । बीदेश्वरप- 
रमात्पमेदकल्पना येतन्निमित्तेव । तथाऽस्ति नांस्तीलयाद्याश्च यावन्तो 
वाङजनसयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति तद्विषयाया नित्याय दृषेनिविरशेषीयाः। 

ुन्वात्मचृेपत्यते कथं परीक्षाकुशानां नैयायिकानां पवस्य टोकप्य च भ्रमः 
स्यारित्याशङ्च “न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुवित्तेयो बहुधा चिन्त्यमानः । नेषा तर्केण 

मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ" इत्याद्रि्रतेः स्वबुद्या ज्ञातुमश्षक्यत्वावग- 

मात्संप्रदायपरम्परयेव ज्ञातव्यत्वावगमाच्च तेषां तद्रहितत्वाद्धमो युक्त इत्याह -बाद्या- 

निल्येति । न केवले ज्ञानमेदकल्पनेव तेपां भ्रमः कित्वात्मभेदकस्पनाऽप्येतन्मूखो 
श्रम एवत्याह-ज्ादश्वूराति । एतान्राप्रत्तात। ज्ञानानित्यततद्धेदकल्सनानिमित्तेव, 

नित्यानिलय्तानवतोर्जविश्वरयोर्विनिन्रज्ञानवतां च जीवानां परमात्मनश्चैकत्वं न संम. 
वतीति युक्त्यामापतेन तोरमैदकस्पनादित्यथैः । किंचाऽऽत्सौैगरयं ज्योतिषाऽऽस्ते । 
सयमासप्ा ब्रहम प्तवानुभूः प्रज्तानवत पएेत्यारिश्रुतिम्य आत्मन एव ॒नित्यदृष्टिरूप 
त्वादाःमनश्च सर्गः प्रना यत्रैकं -भव्रस्मीतयादिना सवेैकल्पनानां तन्मात्रत्वेन तव्यतिरे 

केणामावोक्तरनिविशेषत्वा्दरूपाया अपि दृषटेनिविरोषत्वात्तस्यामसतीत्यादयाः स्वा 

कर्पना भरन्तिनिमित्ता एवेलयाह--वथराऽस्तीति । यृ्रन्तो ग्रा नामविशेष् 

मनपतो भद्रा रपविरोषा युन्राऽऽतमन्येकं भवन्ति पै दा यत्रैकं वन्ति पएवाः 
भरूजा यत्रैकं मूबरस्नीत्यादिश्चतेस्तद्विषयायश्तत्सवहूपाया अत एव चित्या निति 
शेषया द्शद्चीत्यादिकरपनाऽऽस्तिक्रानाम् । द्स्नीति कल्पना दन्यवादिनाम् । 

~~~ ----~ 

५१क.ग. ङ. श्लादीनांग्राः।२ क.ग. घ. ड. च सतिय'। ३ ख. ट. “कूपितला। 

४ क, ग. घ. ड, शशाष्ोकः । ५ ख. ड. च. छ. ठ नास्यस्ति नास्ती । ६ ड. च. छ, ज. "षाया 

अस्ति नास्ति । भ । ७ इ, "वलो" । ८ क. ^त्ववत्तद्धे' । 



प्रथमः खण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ६७ 

अ्षिना्तुति कट्पना दिगम्बराणाम् । अन्येषां च यथायथं पावयवत्वादिकस्पना । 

सा सर्वाऽपि तथा भन्तिनिमित्तिति पूर्वेणान्वयः । 
अस्ति नाँस्तीत्येकं नानागुणवदगुणं जानाति न जानाति करियाव- 

दक्रियं फल्वदफलं सवीजे निवी सुखं दःस मध्यमध्य शून्यमशून्यं 
परोऽहमन्य इति वा सवेवाकमत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकरपयितुमि- 
च्छति स तून खपपि चमेवदषटयितुमिच्छति सोपानमिव चं पद्भ्यामाः 
ो्म् । जले खे च मीनानां वयसां च पं दिशकषते । नतन नेति ग्रतो 

बद्धो निववन्त इत्यादिश्ुतिभ्यः । को. अदा देद्रत्ादिमच्रषणीत् । 

नन् ते ते तक्षका आत्मनोऽसितवादीस्तेण साधयन्ति । अतो न तेषां भानि 
निमित्ततवमित्याशङ्कय श्रुतिविरुदधत्वारपतङ्ग॒ आलमन्यनुपपत्तस्तेषां कल्पनानां सत्ते 

मोक्षानुपपतेश्च तेषं ता्रिकाणां कल्पना न॒ प्रमाणपथमारोहतीत्याह-- अस्ति. 

नास्तीति । सुपो .न जदत्यन्यत्र जानातीति कादवित्वज्ञानवत्वकस्पना वेशेषिका- 
दीनाम् । आत्मा प्रोकं प्रति गच्छतीति केषांचिचकियावस्वकरपना । ̀  ईहेव स्थित्वा 

हारीरान्तरं गृहातीत्यन्येषाम् । देहात्मवदि क्षणिकविज्ञानवादे वाऽफदध परटोकस्था- 

यिनोऽभावात्। अन्येषां फट्वत्। देहात्मक्षणिकवादिपक्ष एव कमतद्रा्तनानामाश्रयामा- 

वात्परोके सिर्न, नित्यात्मवारिनां प्री, दःखमपुखरूपं वैरोषिकादिवादे । 

यद्वा विज्ञानवादे सोपष्ुवचित्तपेततिरूपस्य पंप्तारेणो हेयत्ाङ्गीकारा टः 

मात्मनः । श्ारीरमध्य एव वर्त इति दिगम्बराणां मत मध्यम् । अन्येषां तु 

तदरहिरध्यसतीतययम् । परोऽहमिति मत्तः परोश्यमद्ं तोऽनय इति परत्यक्परागमदादि- 

कपना अस्तीत्यादयाः प्रोऽयमहम्य इत्यन्ताः कलयना वृक्परलयग्रागो चरे वाड्मन- 

सागोचरे यो विकत्मपितुमिच्छवीत्यन्वयः । -जरोदुमित्यत्र प्वकनित्यनुषङ्ः । जे 

भना से वुयुपरामित्यन्वयः । वाङ्मनप्तमेदा आत्मनि न प्रन्ति तदगोचशाऽ5- 

सत्यत्र क्रमेण श्रतिद्वयमाह--नेति. नेतीति । वादङ्मनप्तागोचरत्वे श्रुत्यन्तर 

माह--को अद्धेति । अद्धा साक्षात वेदेति भनोगोचरत्वं क इह प्रवोचदिति 
वागोचरत्वं च निषेधतीत्यथेः । 

--------------~--~~ --~---~----- ----- (= ----~---- 

१क.ग.घ. ङ. पिभ्रा । २ घ्व. नस्येकं। २ ख. ट. "मध्यमंशु \ ष्क. ति याः 

स'।५ख.ट.प्रेपरेयो।च."रेयो।६ढ.ष्वपः 1७. ट.चखंप।<स.ट. 'टुमि- 

च्छति । ज ९ कः. ष्देति म'। १० क. ग.घ. ड. तेता । ११ ग. इहवा स्थि । १२ क. रत्न. 

दुःख" । १३ क. ग. घ. ड, “स्वरूप । १४ ख. ट. ते । अ । १५ क. ग. ड. "वां त। १६ क. 

ग. इ. स्ती? | १७ ख. ट. "मध्यम प्रः । १८ग. घ. ड, °रे यो । १९ स- ट. 'रत्वादित्य" + 

२० क.ग. ड. त्वंनि। 



६८ आनन्दगिरितदीकासंवरितकांकरभाष्यतमेता-- 
[२द्वितीयाध्यये- 

थं तहि तस्य समर आमिति वेदनं श्रहि केन पकारण तमह स्प 

आत्मेति विदाम् । अत्राऽऽख्यायिकामाचक्षत । क्रिकर बलुवा 

पग्धः कैषिदुक्तः कस्मिधिदपराधे सति धिक्त्वां नात्ति मनुष्य ईति । 
स पुग्धतयाऽऽत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्याययितुं कंचिदुष॑लाऽऽह् । ब्र१।तु 
भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वाऽऽह । क्रमण वधाय 
ष्यामीति । स्थावराद्यात्मभावपपाह्य न त्वममनुष्य इत्युक्त्वापरराम । 

सतं पुग्धः प्रल्ाह । मवान्मां बोधयितुं ्रत्तस्तष्णीं वभूव किंन 

बोधयतीति । तादटगेव तद्धवता वचनम् । नास्यमनुष्य इत्युक्तंऽपि 
मनुष्यत्वपरात्मना न प्रतिपद्यते यः स कथं मनुष्याऽसीर््युक्ताऽपि मनु- 
ध्यत्वमात्मनः प्रतिपयेत । 

वाडमनप्तागोचरतते श्रवरणमननयोरसंमवादात्मनों वेदनं न सैमवतीति शङ्ते-- 

कथमिति । रहि माऽस्त्वात्मवेदनमित्याशङकय श्रुतेरनतिर ङूयत्वाद्।त्मवेदेननिपेषा- 
यागात्तत्रपायं एृच्छामीत्याह - वर्ति । कैन प्रकरेण स्तम आत्मेति विदयांतं 
प्रकारं ब्रूहील्न्वयः । नेति नेतीत्यादिश्च्युदाहरणेनेवेतर निषधनेव तस्य स्वप्रकाशस्य 
गोध इति वेदनप्रकारस्योक्तत्वत्परकारान्तंरापंमवादनेनेव प्रकरेणाविपयतया वेदितव्य 
३/0 मत्वा स्राप्हाप्तमृततरमाह--अत्राऽऽख्यायिकामिति । पु इति । मूर 
इत्यथः । स्थावरादांति । न तवं स्थावरादिरूप इत्यथः । नृनितरनिषधेन तद्धेदज्ञा- 

नेऽपि त्वमेवंभृत इत्यनमिधानेऽहमेरवेमूत इति ज्ञानामावात्तदथं विधिमुखेन बोधनं काय- 
मत आ।ह- नासीति । अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तनि विपययेण गृहीति विपयंयनि 
राप्तमात्रे यत्नः कार्यो न तु खरूपबोधे तस्य स्वयमेव प्रतीते; । तथाऽपि चेन्न बोद्ध 
दाक्तोति तद्यतिमूदत्वादुपदेशा ह एवम इत्यथः । 

तस्परा्मथाशाल्ोपदेशा एवाऽऽतमावकोधविपिरनन्य; । ब ह्रदं 
तृणाद्यन्येन केनचिदग्धु शक्यम् । त प्रत्र शास्चमात्पस्वरूप बोधयितुं 
रत्तं सदमनुष्यत्वप्रतिषधेनेव येति रेतीत्युक्त्वोपरराम । दथा अन्तर 
-पवाद्मयुप्राखा ब्रह्म सत्रानुभूरियनुश्चासनप् । “तमपि “यत्र 
त्वस्य सदरमात्मवाभूततत्छेन क पेत्!" इययेवमाग्मपि च । 

1 

0, 09 

१ख.च. छ. ज. लयादिवेः।२क.ग. ड. च. छ.ज. पे धिः) ३ क.ग.घ. ङः 
धिक्कत्वा त्वं नाः | ४. ज. क्लां त्वं न । ५ म. घ. ड. भगवन्कोऽ । ९ च. छ. ज. गेत । 

७ख.च. छ. ज.ट. "क्तेमः। ८ ख. च. ट. ्टयुक्तेऽपि। ९घ. दने नि"ः। १० स. ट. न्तर 
स्यात्राभावाः । ११ खल. ट. इत्युक्त्वेय' । १२ क. ग. घ. ड. त्नः कतंन्यो न । १३ क. ग. इः 
"नहः स। १४ग. ध. ड. च. छ. ज, "रद्य । १५ ख. च. छ. ज. ट. "पि । याः । 



प्रथमः लण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ६९ 

अतः प्रकृत् आत्मनो निलापरोक्षस्याहं मनुप्य इत्यारिनाऽऽरोपितपेण प्रतीति- 

सतस्य न्धि नेत्नि यतो वाचो निवृत्त इतीतरनिपेषे कृते स्वप्रकाशस्य स्वयमेव प्रती- 
तिप्तमवादयमेवोपदेशप्रकारो नान्य इत्युपपदरति-तस्माद्विति । ठु शाखं विनाऽ- 
प्यन्यतो विषपिमुखेनाऽऽत्माकोषोऽप्तिवि्यत आह-न ब्रगरेिति । शखेकपम- 

भिगम्यत्वादात्मनो न हेत्वन्तरेण बोधः समवतील्यथः । शाखीयोऽप्यवबोधप्रकारोऽय- 

मेव नान्य इतीतरनिषेधमात्रेणोपरमानिश्वीयत इृलयाह---अत एवेति । दइयनुद्रापए्न- 

.मितिपदेनाथोदनुराप्तनान्तरनिपेधादप्येवमेवेयाह-- तुथाऽनन्वरप्रिति । तच्छमपरी्य- 

त्रापि तत्पदा्पतामानाधिकरण्येन त्व॑पदथ कतत्वादिनिषेधेनेव तप्य ब्रह्मत्वमोष 
इत्याह त्छमरस ति । तत्केन कं पदयेदिति दशेनक्रियाकरमेत्वनिपेधादप्यवेयतये- 
वाऽऽत्मने ज्ञानमिलयाह-- यत्र तस्येति । एवमा्पीति । वेदं निषेधतीति रेषः। 

याव्रदयमेवं यथोक्तमिममासमानं न वेत्ति तावदयं बाह्लानिददृष्टिल- 

्णमुपाभिमासमल्वेनोपेल्याविचयोपाभिधमानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मा 

दिस्तम्बपयन्तेष देवत्तियङ्नरस्थानेषु पनः पुनरावतेमानोऽविधाकाम- 
कमेवशास्ससरति । 
तस्मादात्मनः कपत्वादिधर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम्यक्यत्वात्तदधमवक्तप्रतीतरज्ञा- 

नमूटतेन भमत्वातपंस्ारितेै प्रतीतस्य वस्तुतो ब्हममत्र्वादुनेनैव न्यायिनश्वर- 

स्यापि प्रज्तदादिकोपाथिकलसनप्य भ्रमत्वाद्धेदे मानाभावात्तस्यापि वस्तुतो ब्रहम 

मा्नतवात्न त्रय आत्मानः कंत्वातेक एवाखण्डेकरप्त इत्यमिप्रत्येवंभूतस्य कथं 

सपारपरतीतिरिव्याश्ङ्कयाऽऽत्मनः सप्तारस्याज्ञानत ओपाधिकत्वमृत्तराध्यायप्तगत्यु- 

पथोगितयाऽऽह--यावरद यमिति । व्रह्माग्िद्षटिलक्षणमिति । प्रत्यगात्मनो 
बाह्यामन्तःकरणवृ त्ति वृत्िवृत्तिमतेरभेदादन्तःकरणमित्यथः । 

स पएवं संसरश्रपात्तदरेन्धरंयसंघातं यजति । त्यक्त्वाऽन्यगुपादतत । 

एनः पुनरेवमेब नदीसरोतोब्ञन्ममरणभवन्धाविच्छेदेन वतेमानः कामि 
रषस्थाभिैत इत्येतमथ ददीयन्त्याह श्ुतिवेराग्यदेतोः-- 

[ अपक्रामन्तु गण्यः | 

@ पुर्षे ह वा अयादितो गरो भवति यदेतदरेतः । 
अथमेवावि्याकापमीभिमानवान्यङ्गादिकमं कृत्वाऽस्माछ्काद्र- 

मादिकरमेण चन्दरमसं॑भ्राप्य प्षीणकमां दृश्यादिक्रमणेमं राकं 
------~. 

१६. ड. ष्दाधकः।२ख. छ. ज. "येगादिस्था । २ क.ग. ध "न पतितः । ४ख.ट. 

शत्वादेरौपाधिकत्नेन अ । ५ च. छ. ज, "न्दियादिसं । ६ क. "णवः । ७ ग. 'प्रतिब ॥ ८ च. 

छ, ज्ञ, ट, "कमेव. । 



७० आनन्दगिरिडतदीकसंवङितशांकरभाष्यसमेता-- [र दितीयाध्याये- 

भाप्यञ्गसतः पृरपाम्नी हतः । तस्मिन्परे ह उ अग्रं संसारी रघा- 
दिक्रमेणाऽऽदितः प्रथमतो सेतोरूपेण गर्भो भववीत्येतदाह । यदे- 
तत्पुरुषे रेतस्तेन रूपेणति। 
एवमध्यारोपापवादाम्यामात्मतच्चं निरूप्योक्तात्तच्चज्ञानि वैराग्यं हेतुरिति तद 

जोवावस्याः प्रपश्चयननयत्त्य त्रय आदप्रथा इत्युपक्िपं शरीरत्रय च प्रपशचयितु 
पश्चमाध्यायमवतारयन्भूमिकां करोति--म॒ एवमिति । यत्रदमिल्यारम्य गोत्तराध्या- 
यस्य भूमिका । इृदानीमध्यायमवतारयति-- स एवमिति । ्येतपथेमिति । इति 
जिज्ञाप्तायामवस्थारूपमर्थमित्यथैः । वश्ररयहेतोरिति । मैरग्यारथमित्यर्ः । जीवाव- 
स्याूपस्य जन्मत्रयस्यात्यन्त्रीमतारूपत्वात्तद्धिवरि वैराग्यं वतीति मावः । पुज 
-ह त्रा अयरमित्यत्रद॑शब्दा्थमाह--अग्रमित्यादिना | यो मूर्धानं विदार्य प्रविदिय 
स्थितः सोऽगरमित्ुच्यत इत्यर्थः । यङ्गादीति । अथ य इमे भराम इष्टापूर्तं दत्तपनि- 
युपा .ते पूमममिमन्वीत्यादिना पश्वासिविद्यायामयमर्थः परषिद्धः । अन्नपत 
इति । ब्रीह्याचत्तप्तशछिष्टः पुरषाञ्मो हुतः पुरुषेण मक्ित इत्यर्थः । तस्िन्निति । 
येन पुरुषेण भितसस्मिननिलर्थः । पुछ ह वा अग्रं तततार्यादितः प्रथमतः चीगर्भ- 
प्वेशात्पत गर्भो भवतीति प्रथममन्वयः । पुरूपे खियामिव गर्मो न दश्यत इत्याराङ्य 
भ्षितस्यान्नप्य रप्रादिक्रमेण रेतोह्पेण परिणामे सरति तत्श्छिष्टस्यापि तथेव सतः- 
पै-छषेण रेतोमावे सति तेन रूपेण पुरुषस्य शरीरे विधमानस्तप्य स॒ ग इत्याह-- 
रसादीति । रपा्रीत्यदिशन्देन शोणितमां प्रादि गृह्यते । रपादिक्रमेण यदेतत 

८ _@& म र रतनं पेण गूर्मो म्तीत्येवदहति पश्चादन्यः कौर्यः | 

तदेवतसभ्यो ्धस्यस्ते्ः पृभूवमासन्य- 
बाऽऽसानं बिभ्रति तद्यदा रिणां पिच्च 
व्यथेनजनग्रति तदस्य प्रथप्रं जन्म । 

तेतदेतोऽन्नपयस्य पिण्डस्य पर्ेश्योऽङगश्ोऽवयवेभ्यो रसमदि- 
लक्षणेभ्वस्तेजः साररूपं शरीरस्य चरभूवं परिनिष्पन्ं ततपुरुषस्याऽ5 
व्मभूवत्वदाल्ा । तमतां रेतोरूपेण गभींभरतातमन्येव स्वक्षरीर 

१च.छ.ज. ट. "थमरे'।२ख.ट. "तीति तदाः।३ड. च. पति । यश्चैः। ४क. ग, 
ध. ङ. "ति । प्र्वेति । ५ क. ग, ढ. ^न्मनोऽत्य" । ध. °न्मनल्नय” । ६ ख. ट. %सिद्ध इयर्थः । 
श्र ।७स.ट. नरेतोकू।८ख.ट. "वतितः। ९क.ग. घ. ड, करतीव्यः 1१० क, ख, ट. 
"भेत । ११ ग. घ. त्मानमाः। १२ क. ग. घ. '्मात्मनिरे'। १३ ख, ट, 'मात्मानमातसम* + 
१४क,.ग., घ. च, छ, ज. ग्रे बि'। | 



रपः ण्ड, देतरेयोपनिषत् । ७१ 

एवाऽयं विमि धारयति । क्तो यदा यस्मिन्काले भायंतैमती 
तस्यां योषा श्रियां सिश््युपगच्छन् । अथ तदैनृद्रतद्रत आत्मनो 
गभभरते ज्ञजयति पिता । त्स्य पुरुषस्य स्थानान्निगेमने रेतःसेककाले 

रेतारूपेणास्य तेसारिणः पथमं जन्म प्रथपावस्थाभिन्यक्तिः, तदेतदुक्तं 

परस्ता सावास्माञपुपमात्मात्रमियादिना । 

न॒नु तस्य गभत्वमपरपिद्धमित्याशङ्कय क्ियेव तस्य परुषेण भृतत्वद्रोण्या 

वृस्या गभत्वमिति वक्तु कहेठदिलयादि त्रितलयन्तं वाक्यम् । तद्याच्े- 

तत्तदिति । रसादिलक्षपरेभ्य इति । रपादिषतुपरमुदायरूपत्वाच्छरी- 
र्य तेषां तदवयवत्वं चरमधातुतवच्छरीरस्य साररूपत्वं॑चेत्यथः । आत्पमभूत- 
सादिति । आत्माभिमानविषयशरीरमृतत्वादा््मनिं गभमूतं विभतीति वक्ष्यमाणा- 

नषद्चेण वाक्यं पूरणीयम् । उक्तमर्थं श्रुलक्षरारूढं करोति-आत्मनीति ।_ अत 
जत्मानमित्यस्य न पुनरुक्तिदोषः । एवं पितृशरीररूपमावप्तथं तत्र रेतेस्येणा- 

वस्या चोक्त्वा मातृरेहरूपावपं तत्र गर्भल्येणावस्यां च दरीं पितृशरीराज्िगै- 

मनह¶ जन्म ददीयति-तद्र्र इति । यदे्युक्तं कटं विशदयति- भरा्येति । 

पञ्च्चिगिचायां शोष्य व्र गौतसा्चि््यादिनाऽयमर्थो दरित इति वक्तु रोप्य 

तरुक्तम् । उप्च्छननिति । माया सेगच्छनित्यथः । अध्य रेतोरूपण .स्तात्नि- 

गमदरमित्यन्वयः । रेतो मायीयां पिश्चतीत्यत्र वाक्यान्तरं सेवादयति-तेदेत्रदिति । 

अद्ठत्रात्प्र परपोऽमप्ातमान लीय सतोरूपमात्मानमप्ा आसने भायौरूपांयं॑ध्रय- 

च्छतरीति श्रुत्यथः। 

तस्या अआममूयरं गच्छति यथा स्वमङ 

तथा तस्मादेनां न. हिनसि पराऽस्यतमास्- 

तमत्र गतं भावयति । 
रेतो यस्यां खयां सिक्तं ' सत्तस्य आत्यधूरयपात्ाग्यतिरेकतां 

यथा पितुरें श्छतनि मामोति यथा समं स्तनादि तथा तद्रदेव । 

वध्ादेतोर † मातरं स गर्भो न् हिनस्ति पिटकरादिवत् । म्रष्मात्स्त- 

नादिस्वाङ्गबदात्मभूं गतं तस्मान् दिवस्ति न बोधित इत्यथः । 
------------- 

१.८. एख.बि'ः। २ क. ग. घ. ड, च्छप्युपगच्छन् । ग. घ. "मसिः । ४ क. ग. इ, 

टे । युदेढदि"। ५ख. ट. “त्वाच्च दरी । ६ ग. ड. ष्मा त्रः । ७ क. आल्मव्रीयः । ८ ग. 

° देनदि" । ९ क. ग. ध. ड. नं स्वकीयं । १० ख. ण्य संप्रः। ११ग. घ. ज. त्देतद्र । १२ क. ख, 

सक्तं सत्तः । १३ इ. '्तस्याः द्विया ऋ" । १४ क. ग, च. दिवि । १५ क. ग. ध, "भूते ग । 



७२ आनन्दगिरिकृतरीकासवलितक्षांकरमाष्यसमेता- [२ दवितीयाध्याये- 

साऽन्तर्व्परेतपरस्य म्रासप्पजाऽऽत्मन उदरे गतं प्रविष्टं बुद्ध्वा 
आव्रपति वध्यति परिपालयति गभ॑व्रिङदधांशनादिपरिदहारमनुश्खा- 
शनाधुपयोगं च कुषेती । 
त्रतु खीरे प्रविं पुरुषस्य रेतः किया उपद्रवकारि स्याच्छरीरटस्नवाणवरिलया- 

शङ्कयोक्तं ततिन्िया इत्यादि परेतव्यच्े--तदरेतो यस्यामिति । पिधा नण 
प्न्थिविरोषासतदन्न दिनतीति व्यतिरकेण दृष्टन्तः । अक्षरार्थुक्त्वा पिण्डिताथं- 
माह--यस्मरादिति। अत्र प्रपङ्गाल्लिया सावधानेन गरभरक्षणे कतैम्यमिति विधत्ते-- 
सेति । मावयति मावयेदित्यथः । पाटनोपायमाह--गभविष्द्धेति । 

घा भवयित्री भावयितम्या भवति तंश्री ग 
विभति सोऽय एव कुमारं जन्मनो्ेऽधिमावयति । 

५५ 

सा भव्रयित्री वर्धपित्री मरतैरास्मनो गर्मभृतस्य भावयितव्या रकष- 
यितव्या च भे भवति । न इपकारमत्युपकारमन्तरेण लोके कस्य 
चित्केनचित्संबन्ध उपपद्यते । तं गर्भ स्वी यथोक्तेन गभेधारणविधा- 
नेन व्रति धारयदयप्रे पराग्जन्मनः । प पिताञ्यर एत्र पूवमेव जातमात्र 
चन्परनो श्यर्ध्वं जन्मनो जातं कुररं जातकमादिना पिता भाव्रयति। 
तस्याप्यन्तवेत्नीरक्षणं विधत्ते सा भाव्रधित्रीति । चशब्दस्य तेलत्र संवन्धः । 

पाऽपीलथः । तस्या मावयितव्यत्वे हेतुमाह-न हीति । खीपुरुषयोः परस्परोपकार्- 
कत्वमुक्तवा तयोः पूत्रप्ताध्यवक्ष्यमाणपुण्यकमप्रतिनिधिर्पप्रत्युपकारसिद्य्थं पुत्र 
्रत्युपकारकत्वमाह--तुमिति । अग्र ईयतेकोऽयशब्दो जन्मनः पुवैकालं वदति । 

द्वितीयो जननकाटम्रिशव्दोऽनन्तरकाठं वदतीति व्याच््े--ञ्रे परागजन्मन 
इत्यादिना । पृषमेवेल्यस्य विवरणं जातमात्रमिति । जायमानमिलषः । ज्मतक्मा- 
दिनेति । जन्मनः प्रक्ीमन्तादिना जननक्राे सुखनिष्करमणाथं मन्रनल्प्रोक्षणादि- 
नाऽनन्तरं जातक्रमदिनेयैः । 

स यक्छमारं जन्मनोशगरेऽपिमावययात्मानमेव 
तद्धावयत्येणं खोकानां सतया एं सतता 
हीमे लोकास्तदस्य हितीयं जन । 

१ @. “मत्र पुत्रात्मानमृद्" । २छ ज. द्वात्रादि ।३क.ग. घ. ड. तद्या ।४क. रेकी 

६ । ग. ध. ह, "रेकटः । ५ छ. श्तरील्लीभमः। ६ च. छ. ज. श्य वधयितव्यारः। ५ख.ट. 
व कुमररं जा । ८ क,ग.ष. दइतित्त्रै।५स.ट. "| प्रा | 



प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ७३ 

सर पिता य्स्माचछु्ररं जन्मनोश्यष्वेपग्रे जातमाजमेव जातक 
मादिना यद्दाब्रयति तदात्मानमेव भावयति पितुरात्मेवं हि पृ्ररू- 
पेण जायते । तथा यक्तं रति्तीयां परविद्मतीलयादि । वक्किमथभा- 
त्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति । उच्यते--एषां छोकानां 
संततया अविच्छेदायेखयः । षिच्छिवेरन्द्ीमे लोकाः पु्रोत्पादनादि 
यादि न कुयुः केचनं । एवं पुत्रोत्पादनादिकमा विच्छेदेनेव संतताः 
गरबन्धरूपेण वतेन्ते हि यस्मादिमि लोकास्तस्मात्तद् विच्छेदाय तत्कतेव्यं 
च मोक्षायेल्ेः । तदस्य संसारिणः कुणारसरूपेण मातुरुदराधन्निगेमनं 
तद्रेतोरूपापेक्षया द्वितीयं जस द्वितीयावस्थाभिन्यक्तिः । 

पित्रा जातकमादिकं कतेम्यमित्यमिधाय तत्स्ोति-- स पितेति । प्रविक्षती- 
त्यादीति। गर्ज मूरा स॒.मततुरम् । तस्यां पुनय्वो भूत्वा दशमे मापि जायत इति 
मन््ररोषः । मोक्षप्रकरणे पूत्रोत्पाद्नस्य विधानाप्पत्रोत्पादनं मोक्षप्ताधनमिल्मिप्रायेण 

पृच्छति- तत्किमिति । न कर्मणा न प्रनैया प्रतेनेलयादिश्ुतेमेक्प्रकरणे पुत्रो 
त्पादनोक्तिर्वेराग्यर्थवमिप्रेल प्रकतश्रुलात्तरमाह-- उच्यत इति । अत्र ट्रक 
लोकप्ताधनीमताः पत्रपौत्रादयो गृह्यन्ते 1 तेषां पवत्य इत्यथः । पुत्रोत्पादनेनेवोक्तानां 

टोकानां सतत्वं प्रप्िद्धमिति वक्तुमेवं स्तता दीति वाक्यं तव्याच्ट-एवमिति । 

स्वेन परत्रोत्पादने विधितः कृते सतति खयपृत्रोऽपि तथा तत्पृत्रोऽपि तथेदयवं खकपत- 

तिमैवतील्थः । प्रोत्पादनस्य टोकप्तततिरव प्रय।जनमिति वदन्त्य श्रुत्या तस्य 

मोक्षप्राधनत्वं॑निरस्तमित्याह-न प्रो्षयेदथं इति । एव प्रपङ्गाद्रभधार्णादिवि 

पिमुक्तवा प्रकतं वैराग्यार्थं द्वितीयं जनम दश्यत्ि-तुद्रस्येति । 
ध न भ्थः ४ भ्ण: श धी क 

परोऽस्यायमास्मा पृण्येस्यः कमभ्यः प्रातधायत। 

अस्य पितः सोऽयं पत्रा पृण्येऽयः शासोक्तेभ्यः ऊमेभ्यः कमे 

निष्पादनार्थं भरतिधीयते पितः स्थाने पित्रा यत्कतेन्यं तक्करणाय प्रति 

निधीयत इत्यथः । तथा च संप्रत्तित्र्ायां वाजसनेयके-¶पित्राऽ 

तुगिषटोऽदं बह्म यज्ग ईलादि प्रतिपद्यत इति । 
~ = * 4 ~ क 0 ५ 

एतं पितृशरीरेऽलनताडुचावलन्ता्ुनिरतोरूपेणावस्यानं तताऽपि निगमनं ततो 
--.--~----~~--~------~ ~~~ ------------ 

न~ 

१ख.च.ट.श्वपु।२ख. ट. ध्यति।उ' ।३ख. न । तचत्रं । ठ्क.ख.ट. ण 

पूतः कु" ¦ ५ ख. ट. शत्या । ६ ग. घ.ङ. कृतंश्रु । ७ ख.ट. क्यव्याच । <ख.ट 

तेचेति। ९ क.ग.ध. ङ. तिसपु'। १० ग. घ. ड, तथ । ११ कग. ड ए्णवि । 

१२ ग. ध. शादमष्यीया । १३ चर इति प्र । १४ के.ग.ध. ड, तानि । 



ऽषट आनन्दगिरिकृतदीकासंवलितशांकरभाष्यसमेता--[रद्वितीयाध्याये- 

मातुश्दरे मरमूत्राकान्ते विषठकृमिवदवस्यानं ततो योनिद्वारौ निगमनं चत्यायलन्तक- 
टमिल्युकत्वा जन्मानन्तरमपि न स्वातच्यं किंतु पितृनियोगत्तत्ारतन्येण पदा कमा- 
नुष्ठातम्यमिति वदर्मत्रेण कतव पितुरुपकरं दरयति पो स्येति वाक्यं त्याच्े-- 
अस्येति । पितुदरोवात्मानो देहौ स्वदेहः पृत्रदेहशरेति, तत्र पुत्रस्योपयोगमाह-- 
खाऽग्रप्राते । पत्रस्य प्रतिनिधित्वमन्यत्राप्यक्तमेत्याह- तथा चेति । पप्रत्तिः पंप 

दानं स्वकतेग्यस्य पुत्रे स्थापनं यत्रोच्यते सरा प्रपरत्तिविेदय्थः । यदा ¢ प्रप्यन्म्यते 
स्वस्य परलकयमनं निश्चिनोति › अथ पुत्रमाह--त्वं ब्रह्म तं -यत्तस्वं लोक इति । 
मयाऽध्येतव्यं त्रह्म वेदस्त्वं त्वयाऽध्येत्तयम् , मया कतैव्योऽयं यन्नस्त्वं त्वया 
कतेत्यः , मया प्रपायो लोकस्तं त्वया पपायः, इयेवं पित्राऽनुरिष्टः समुत्रोऽहं 
ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति प्रतिपद्यते । अहं ब्रह्माध्यष्ये यज्ञान्करिप्ये रोकं संपाद 
पिष्यामीति सी करोतीत्युक्तमिलथः । अनेन स्वशरीरत्रतीयावप्योक्ता । 

य वस्यायाम्त्र जपा कृतशया 
वयोगतः प्रेति स॒ इतः प्रय- 
नैव पुनज।यते तदस्य तृतीयं जन । 

अथानन्तरं पुत्रे निवेहयाऽऽत्मनो भागमस्य पत्रस्येत्रोऽयं यः 
पित्रालसा करतङ्रत्यः कतव्यादणत्रयाद्िपुक्तः कृतकतन्य इत्यथः । वयो 
गतो गतवया जीणेः सन्धेति भ्रियते । म दतोऽस्मात्पयन्न्र शरीरं 
परियजन्नेव वृणचदलूकावदेहान्तरयरपाददानः; कंषचितं पुननायते । 
तुदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्य यत्तत्ततीयं जनम । जनु संसरतः पितुः सका- 
शाद्रेतीरूपेण प्रथमं जनप । तस्येव कुमाररूपेण मातुद्रितीयं जनोक्तम् । 
तस्यव तृतीये जन्मनि वक्तग्ये प्रेतस्य पितुय॑ललन्म तत्ततीयपिति कथ 
युच्यते । नेष दोषः । पितापुत्रयोरंकात्म्यस्य विवक्षितत्वात् । स्येऽपि 
शत्रः स्वपुत्रे भारं निधायेतः प्रयन्नेव पनजांयते यथा पिता । तद 
व्यत्रोचछपितुरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते शरुतिः । पितापएत्रयोरेका 
त्पत्वात् । 
चनु किमर्थ पुत्रं प्रतिनिदधाति स्वयमेव करोलिवयाश्चङकय सस्य मरणात्कतमश- 

१क.ग. घ. ड. ्राक्रिमिः। २ क. ररान्निग'।३क.ग. घ. ङः चेदयलयः।४क, न्पुत्र- 
शूपेण 1 ५ ख. ट. "कारान्तरं । ६ क. ग. घ. ड. पति तद्या । ७ ख. ट.व्रधेति। ८ ख.ट.तु 

प्रष्ठ । < क. -ठन्यः।प्र ।१०ख.घ. ररत ।११च., यान्मक्तः। १२च., जलायुका । 

१३, कमार्जिते। १४ क. ड, च. प्ररत; । 
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ेरिप्यभिप्रायेणोक्तमथास्यायरमिति त्याचे अपरेति । एवकारार्थं मध्ये विढम्बा- 
भावं दशेयति-तृणजलुङ्ेति । तृणजलुकरा तृणस्यान्तं गत्वा तृणान्तरमाक्रम्याऽऽ- 
त्मानं देहं पुवंमात्रणादुपपंहरति पूर्तृणं मुञ्चति । एवमेवायमात्मा देहान्तरं परिगृह्य 
ूरैदेहं मुश्चतीति मध्ये विम्बामावः श्रुयन्तर् उक्त इत्यः । कर्मनितं देहान्वरमुप। 

द्दानः पुननीग्रत इत्यन्वयः । यद्यपि देवयानपितृयाणमार्गम्यां गच्छतां होकाम्तर एव 
दारीरग्रहणमुक्तमुमयन्यामोहात्तत्िद्धरिति सूत्रे । अक्ाशचाचन्द्रमप्तमेष घोरो राजेति 

श्रुतैः । न तु पषेदेह्यागकाल एत्र तथाऽपि सविज्ञानो भवति सव्िज्ञानमेवाखवक्राम् 
तीति श्रुता वाप्तनामथं माविररीरमत्कान्तिकाह एव गृहणतिीत्युक्तत्वात्तदभिप्रायं 
तृणनेलृकानिदशेनमिति दर्व्यम् । तदरस्येति । यन्पत्य प्रतिपत्तव्यं तदस्य तृतीय 
जन्मेलन्वयः । यस्य जन्मद्रयमक्तं तस्मेव ततीयं जन्म वक्तव्यम् । ओवचित्यात् । 
अन्यथाऽप्य पितुः पूवेनन्मद्रयस्यानुक्ततवनेदमस्य पितुस्ततीयं जन्मरलयनन्वयारपत्तरिति 

शड्त-नान्वाते । प्रतस्याति । म्रयमाणस्ययथः । यत्कृमार् भावयल्यात्मनिमव 

तद्धावयति सोऽस्यायमात्मेति च पितापत्रयोरभेदस्योक्तव्वाप्पु्रस्याक्तं जन्मद्वयं पितु- 

रव तस्थेव च तृतीयं जन्मोच्धैते नान्यस्येति न तुतीयत्वविरोध इत्याह-तैष दोष 

इति । यद्रा पितुमरणानन्तरं पुननन्मे्युक्तः पूत्रस्याप्येवमेव जन्म ज्ञातुं शक्यत 
इत्यमिप्रयेण पितुसि्युक्तपिल्याह-पोऽपि पुत्र इति । यधा परदवलनन्तरं ततश्च 

पत्र्यव व्यं -जन्मोक्तमिति शेषः । एवं च वदस्य तुं जसमरेति वाक्ये ठच्छ- 
ठ्देन तत्प्रकारकत्वमुय्यते । अस्यति पुज उच्यते | अस्य पत्रस्य तत्प्रकारकं 

तूतीयं जुति वाक्यार्थं इति मावः । जन पर्यायद्वोक्तं जन्म यथा पुत्रगतमेवेवं 
ततीयपयायोक्तमपि साक्षातपत्रगतमेवोच्यतां फं तयारेकात्मत्वविवक्षयदाद्यपरिहारं 

दोषमाशङ्कयाऽऽह-तदरभरत्रो क्तपरिति। अपरं मावः-- पुत्रस्य पितरं प्रत्युपकारप्रद- 

ह्यनाथ तत्प्रतिनिधित्व उक्ते पिता स्वयभेव कम करोतु किं प्रतिनिषिनेलयारा क्कु 
® ^ 

तत्परिहारार्थं पितुमरणामिधानं प्रतक्तमिति मरणानन्तरं वक्तव्यं तृतीयं जन्म राघवाथ 

तसिनेवोक्तमिदं जन्मत्रयं सर्वषां पूतरेपार्थप्यस्तीति प्रदशेयितुं च पुत्रे वक्तम्यमपि 

तृतीयं जन्म पितधुक्तमिति । 
~ --~--9 

१ क. उक्तः । क“ । २ क.ग. ध. ड. कमाप्ितं । ३ क. ध. ड. यानमा। ४ क. ग. 

मयभाः। ५ ग, ट, जलायुका" । ६ ख. ट. मिदद्र । ७ ग. त्यन्व । ८क.ग. घ.डः 
पत्तिरि* । ९ क. ग. ड, "ति । प्रयत इति। १० ग. ड. च्यत इति नस्तु । ११ क. नि 

नास्य तु १९ ख. ट. जन्भन्युक्ते पु। १३ क.ध. ड. लयायेप।१४क.ख.घ. डः न्युतरेतरि.। 

१५ ख. ट. शङ्कयत । १६ ख. ट. "क्तव्यमिति ठ । १०ख. द. दंतुज।१८ क,ग. घ, इ. 

"मस्ती । १९ ग. पितयं" । २० ख. ट. ^ति भावः। 



७९  आनन्दागिरिकितदीकासंवटितश्ाकरमाष्यसमेता-- [र ्वितीयाध्याये- 

तदुक्तमृष्िणि- 
गमे हु सनचेषामरवेदमहं देवतां जनिमानि विश्वा । _ 
शतं मा पुर आायपरीरक्षनपरः श्येनो जवसा पिरदीयमिति 
गम एवेतच्छयानो वामदेव एवरुवाच । 

रं संसरनवरस्थाभिन्यक्तिजियेण जन्मपरणप्न्धारूढः सर्वो छोकः 
संसारसमुद्रे निपतितः कथंचिद्थाश्रुत्युक्तमातमानं विजानाति यस्यां 
कस्यांचिदवस्थायां तदेव पुक्तंसर्भसंसारषन्धनः कृतकरो भवतीयेत- 
स्त दप्रेणा मत्रेणाप्युककपिलाह-गे नु मौतुगीभाशय एव सन्। चिति 
वितके । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां देवानां बाकरन्पादीनां 
जनिमानि नन्मानि शिश्वा विश्वानि सर्वाण्यन्नतरदमहमद्ये अदुवदधान- 
स्मीलथेः। शतप्नेकं बद्व्यो मा मां पुर आयद्ठीरायस्यो लोहमय्य इवा- 
भेदान हरीराणीलंमिमायः । अरकतत्रकषितवलः संसारपाश्चनिर्भमना- 
द्ाऽधः दग्रे इव नाटं भिचा चवराऽऽत्पज्ञानङृततामर््येन निर- 
द्रीं निगेतोऽसि। अहो श परव शयानो बामदेव ऋषिरुवाच । 
पूवाध्यायेऽध्यारोपप्रकरणोक्तमावप्तथत्रयं वैराग्यारभमिह प्रपञ्य तस्िनेवाध्याये 

तस्य तप्ारस्य निव॑लयत्वेन तदपवादार्थं यत्तचज्ञानमुक्तं प प्रतमेतेलाद्विना तताफटं 
भपश्चयिवुं तदुक्तमृषिगरयादिगरन्यः । तत्र द्रनच्छन्दा्माह--पएतरमिलयादिना । प्रत- 
दिविति । पेपारपमूदरे प्रतनं र्ततसलक्वत्ञानाच् तन्निधृतिरिदितद्रसिविलर्थः । 
आहेति । ब्राह्मणमिति शेषः । भावनेति । आत्मानात्मवियेकमावनेलर्थः । वाग- 
गत्रादनाभिति । उक्तानि जन्मानि शरीरग्रहणूपाणि तदुपटक्षितः सर्वोऽपि 
सेत्तारो वागादिकरणतदिषठृदेवतादिपंवातस्य लिङ्गशरीरस्यैव न त्वसङ्गस्य भ्यापिनो 
ममेलरथः । अनेन पदार्ैविवकपूर्कमासन्ञानमुक्तम् । यद्वा पजञादात्मनः प्रकाशद- 
वेषं चरान्तकम् । एतजनमहेतुमूतं मूलकारणमात्मानं ज्ञातवानस्मीलर्षः । 
यद्यपि गरम श्रवणारिज्ञानप्तामम्री नास्ति तथाऽपि पूर्वनन्मङ्ृतश्रवणादिपतामग्रीवशादेव 
प्रतिबन्धनिवृत्तो सत्यां गर्भेऽपि ज्ञानोत्पत्तिः सेमवतीति भावः । इतः पवैकाडीनं बन्धं 
दशेयति--शत॒मिति । अभेद्यानीति । तचचज्ञानमन्तरा तत्मवाहाविच्छेदादिलर्भः । 

१अ.ग. ड, ट. स्थाभ्य।२ ड. "मात्मतवं पिः। ३ क.ग.ड. च. ण्तसं"।४ख, 
ज, 'दस्तष्रि । ५ क. ग, घ. ढ. माठगभा"। ६ ग, ड, वहवो मा । ७ क. ग, घ, ड, श्वर्थः । ञ्ज 
< क,ख. ज. -ोऽ छेः । ९ ख. 2. "व्तकत्वे" । १० क, ग. घ. तत्व" । ११. ख. ट, 'तदेवा- 
दषं" 1 १२ क. ण. ड, जनमान । 



परथमः सण्ड एेतरेयोपनिषत् । ७७ 
५9 ध 

अधोऽध इति । अधो लोकेष्व निक्ष्टटोकेष्ववक्चनिलयर्थः । यद्रा इति श्रौतं 
पदमभरर्थ व्याच्े-अधरोऽयेति । अधानन्तरमिदानीमित्यथः । मचरद्रषुरमिप्राय- 
माह दृति । इदमाश्रय मम पवृत्तमिलयमिप्रायेण मच्रमुक्तवानि्यथः । मच्र- 
ष्नामनिर्देशपुवेकं तस्य तात्पयं वक्तु गरम एेतारिल्यादि ब्राह्मणम् । तव्याच्े- 
गभे इत्यादिना । पएवसूर्व्रा्मणोक्तमर्धनातपेवरं मन्नो्तप्रकरेणेग्रप्चूयन्वयः । 

सम॒ एवं विदानस्माच्छरीरमेदादष्व 
उक्रम्यामुम्मिन्त्खगं दोक स्मन्क- 
मानाप्टासमृतः सुमभवरसमभवत् । 

[ यथास्थानं गर्भिण्युः ] 

इयेतेयोपनिषयास्मषटरे चतुथः खण्डः ॥ ¢ ॥ 

उपनिषत्कमेप्ष. द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

दुरेतर्योपनिषदि हितीयोऽध्याय्रः ॥ २ ॥ 

इति ऋग्राह्मगरारण्यकराण्डान्तरीतद्वितीयारण्यके पञ्चमाध्याये. प्रथम्; खण्डः.॥ १ ॥ 

इवैत्रेयन्ाह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके पश्मोऽध्ाप्रः, ॥ ५ ॥ 

स॒.बापदेव कऋषिभथोक्तमात्मानमेवं. विद्वानस्माच्छगीरषेदान्छरीर 

स्याविौपरिकद्पितरस्याऽऽयसवदनिर्भस्य जननपरणाघ्नेकानयेश- 
ताविष्शरीरभवन्यनस्य परमासङ्ञानागृतोपयोगजनितर्ीयेकृतयेदाच्छ- 

रीसेतििबीजाविर्यादिनिपित्तोपमर्हेतोः श्ररीरविनाशादिलथेः । 

दधेः परमासभूतः सरथो भीवातप॑सारादु्म्य ज्ानाव्योतितामल- 

सवीत्ममावमापत्नः सत्नपुखि्ययोक्तेऽजरेऽपरेऽृतेऽभय समेतेऽपर्ेऽ- 

नपरेऽनतेऽबाघचे प्रज्ञाना़तैकरसे मदीपवन्निवोणमरयगमतसग लोर 

ससिन्नारमनि से स्वसूपेऽयुतः सप्रथवदात्मङ्ञानेन पृतमाप्तकामतया 
शिरि 

१ क, ग्धा निङ्रष्टलो । २ क. ग घ. ड. श्वेव । ३ ग. घ. ड, शरोऽ इति। ४ ख, 

ट. षटुनाम" । ५ क. ड. ग. ज. याक ।६क.ग. घ. ह. “स्याग्रोव । ७ क. ख. ग. रब । 

८ग.ध, ज. श्यानि"।९क. ग. घ. ड. “धोभवाः। १० च. "भावसंसा । ११ग.ध. जञान्य्- 

ध्ववि्ोदितासा सः । १२ च. ज. नक्तेऽजेऽज' । १३ च. न, "नन्तरेऽबा । १४ इ. च. ज. भते 

र्ये" । १५ क.ग. घ. वगः । १६ क. ग. वरै समा । ख, ट, पव प्राप्त । 



७८ आनन्दगिरिकृतरीकासंवलितताकरभाष्यसमेता- | रतृतायाध्याय- 

जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्छेयर्थः । द्विवचनं सफटस्य सोदाहरण- 
स्याऽऽ्पज्ञानस्य परिसमाप्िपदशेनाथम् ॥ 

-इत्येरस्योप्निषद्यप्ये द्वितीग्राध्यये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

इति श्रीम्रदगवत्पूञ्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवत्टछतामेतरेयोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयोध्यायः ॥ २॥ 

्ञानस्या्यभिचरितफरतव्ञापनाय वामदेवेन ्तानफटं प्राप्तमिति कक्तं प्त एवं 
विद्धानिति वक्यं व्याचष्टे---स वामदेव इति। शरीरस्य पुनरुतपत्तिशङ्कां वारयति- 
शरीरोतपरचीति । तत्वज्ञानेनावियादिनाशारि्यषैः । प्ररमौतमप्रतः सन्निति । 
उष्व॑शब्दस्योपरितनवाचित्वात्परमीलमवस्तुन एवं कदाचिदप्यधोमावरूपनिकषामावेन 
निरङकुशोपरितनमवाूर्वशव्दा्तमिलर्भः । प्रतिद्धं सीटोकं वारयति--अघ्ु- 
म्मिन्यथरोक्त इति । इद्दियागोचरतवनामुप्मिनिति निर्देशः । घछ्गशब्दस्य निरति- 
शयसुखप्तामान्यवाचैत्वाद्रहयानन्दस्येव तथाविधत्वात्तस्यैव मख्य स्र्मत्वम् । वैष- 
यिकष्य तु स्वगेतवमािक्षिकमिवयथः । उक्तस्य स्वर्गस्य ब्रहमह्पस्य ससमद्धेदमाश- 
ङयाऽऽट-- घस्मिन्निति । आत्मशव्दस्यान्तःकरणचर्थत्वं वारयति--स्मे सरूप 
इति । अमुनिन्घ मल्येहादिभावं विहाय खात्ममविनेव पित इत्याह--अघुव 
इति । उक्तप्व।रोके सरैकामावाततिरिति भ्रमं वारयति पूर्वमिति । जीवनौक्तिदशा- 
यामाप्तकामतया पवीतत्वेनेल्थैः । खोद्ाहरणस्येति । उदाहरणं वामदेव इत्यः ॥ 

इत्येतरोपनिषद्धाप्यदीकायां द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमद्धगव्रतून्यप्रदशिष्यश्रीमदानन्ज्ञानकृतावैतरेयोप- 
निषद्ध प्यटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

अथ तृतीयोऽध्यायः। 
( आरण्यकक्रमेण प्रष्ठ ध्य्रायः ) 

तत्र प्रथमः खण्डः । 

भामाय किक 

ॐ कोऽयमासमेति वयमुपास्महे कतरः स जासा । 
१ क. भिचारित्वफ' । ख. 'भिचारितया फलवत्त्वज्ञा । २ ग. ध. ड, "यानाः । ३ ख, 

ग, ङ. माधः । ४ख.ग. इ. ट. 'माथव'। ५ख. ट. पिद्धस्व। ६ ग. घ. स्वर्गं लोः। 
७क.ग. ड, णाथ" । ८ क. घ. ड. -रगस्मरयदे। ९क.ग. घ. ड. स्वं लोः। १० स.ट. 
के स्वगेका" । ११ क, “नमुक्तद्" । १२ क. (त्मभावेने । 



प्रथमः खण्डः| एतरयांपानेषत् । ७९, 

वरह्मविद्यासाधनकृतसात्मभावफलावाधचि वामदेवाचाचायपरम्परया 
शरलांऽव्योत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यलयन्तपरसिद्वामुपलमपाना युपुक्षवो 
ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म जिङ्ञासवोऽनिलात्साध्यसाधनलक्षणात्सं- 
सारादाजीव्रमात्रायाविद्रत्सवो विचारयन्तोऽन्यान्यं पृच्छन्ति कोऽय- 

पात्मेति कथं यमासमानमयमास्मेति साक्षादयमुपास्मे कः स आत्मेति। 
ग्र चाऽऽत्मानपयमात्मेति साक्षादुपासीनो वामदेवोऽगरतः समभवत्त- 

मेव वर्थपप्युपास्पहे को तु खलु स आत्मेति । प्रवरं जिह्ञासरापूेम- 
न्योन्यं पृच्छतामतिक्रान्तविशेषविपयश्चतिसस्कारजनिता स्प्रतिरजा- 
यत । तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मम पुरुषम् । स एतमेव सीमानं बिदा- 
्येतया द्वारा प्रापद्यत । एतमेव परुषमर् । अत्र दे ब्रह्मणी इतरेतरमाति- 
कूटयेन प्रतिपन्ने इति । ते चास्य प्िण्डस्याऽऽत्मग्रृते । तयोरन्यतर 
आतमोपास्यो भथितुमरैति । योऽोपा््य; कः स आसेति विरेषनि- 
धीरणार्थं प्नरन्योन्यं पपरच्छषिचारयन्तः । 
पवेस्मिन्नध्याये जन्पत्रय।नेरूपणेन वैराग्य नद्पत ज्ञानात्पत्यथम् । न च पदा 

यशोधन विना वेराग्यमत्रेण ज्ञानोत्प्॑तिरिति पदाथंशोधनपूवेकं वाक्याथ कथयितुं 

पष्ठोऽध्याय इत्यमिप्रेय पदाथ॑शोधनेऽधिकारिणं दशयन्वाक्यमवतारयति-- ब्रह्मवि 

द्यति । बापदेवाद्याचायति । आदेशबव्दन तद्या या दवाना प्रद्यत्रुघ्यत त्त एव तद् 

म॒वदितयादिनोक्ता देवारयो गृद्यने-- अधुनेति । पूर्वोक्तरीत्या वेराग्योत्पत्यनन्तरमि 

त्यथ | आचाव्रभागदिति । सप्तारस्य हतम्त।ऽ(वेदयातत्कायप्वात्मभावप्ताहताद्या- 

पततं संसारं परित्यक्तुमिच्छन्त इल्यः । विचारप्रकारेमेव वक्पान्वयेन स्पष्टीक 

परच्ेति--कृथमिति । नन्वयमात्मति विशेषतो निश्चये प्र कु इति प्रश्वानुपपत्तिः। 
तद्धिचारेण वा न किचित्प्रयोजनमिलयाशचङ्कयाऽऽत्मानं विशिन्ि--यं चति । उषा 

स्प्रह उषात्रत् प्रवृत्ता ईय | वामदेव[ऽयमत्मानमपस्यामताऽमवद्रयमपिं तमात्मा 

नमुपा्षिवुं प्रवृत्ताः प॒ क इति प्रक्षय इत्यथः। उपाप्तनं नामूप सामीप्यनक्थन तस्थ 

निरपचरितपामीप्यत्वदैक्येनापचेक्षी क्रया ऽ5 पनं तद्रपेणावस्थानं यत्तदुच्यत । यद्वा ऽहं 

सुखव्यादिन्यवहर्पु तमत्र वुधरवप्युपराप्मह् तमतराञऽत्सत्वन स्वाक्रत्य स्थताः । अनाः 

१. ज. "फलप्राप्ति। २ च. श्या चव'ः। ३ग. घ. सिद्धिमु । ४ ख. च. ज. ट 

न्तिका । ५ ड. श्थं परमाः। ६ क.ग.घ. ड. "यमुपा। ७क ग.घ. ड. ककम । ८क 

ख. ग.ङ च. ज. ट, स्यः करतसोनस्। ९ क.ग. घ. ड. -त्पत्तिःप । १० ख. षष्ट्या । 

११ क. ग. ढ, 'ति । अधुना पू । १२ ख. ट. तावि" । १३ क. स. ट. वतेयितुं । १४ 

ख, ट. च्छन्ति कः । १५ ख, नेकं त । १६ ख, ट, अमू. । 



८० आनन्दगिरिषतटीकासवटितक्चांकरभाष्यसमेता-[र्तृतीयाध्यये- 

त्मनोऽहमिति प्रतीलतुपपततः -स अत्मा. क इति विचाराथः। न चायमात्मेति विश्वये 

विचारायोगः । तस्यैव कार्यकरणप्तकीत्वेन विचारोपपत्तेरिति । सप मृतानां व्याक- 
रणार्थं यः प्रविष्टः स एवाऽऽत्मेतिनिषीरणप्तंमवाद्विवारानुपपत्तिरिलयाशङ्कयेवमपि द्यो 
प्रविष्टत्वेन सयैमाणत्वान्न निर्धारणमिति कक्तं द्वयोः प्रविष्टत्वं स्मतमिलयाह--एवं 

जिङ्गासेति । अतिक्रान्तेति । अतिक्रानो पूर्मुक्तो यौ विरोषी देहे प्रविष्टौ 
प्राणात्मानो त्विष्या शरुिजन्यानुमवनन्यपतस्कारजनिता स्मृतिरिलर्थः । तामेव स्मरति 
स्वरूपतो दरयति--तं प्रपदाभ्यामिति । तिम पुरषं शरीरं प्रपदाम्यां पदा 
ग्राम्यां बरह्माप(हयह्पः प्राणः प्रविष्ट इत्यथः । अन्यस्य प्रवेशे श्रुतिमाह--स एत 
मिति। श्रतिम्यां ठन्धमथमाह--एतमेवेति । अत्रेति श्ुतिम्यामि्यभ्याहृत्येति 
्रुतिम्याधितरत्रप्रातिकू्येनेतरेतरामिगुखतयेक्तेत्र पुरषशरीरं प्रतिपन्ने प्रविष्ट 
न्द्मणी इति स्मतिरजायतेलयन्वयः । न त्वेत्रमेवेत्यनेनेतपरव पुरूपं ब्रह्म ततममपदयदिति 
वाक्यं ब्रह्मणी इत्यनेन द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये इति वाक्यं च द्वयोः प्रवेरो मानतयो- 
पन्यस्तमिति भमितम्यम् । आदवाक्ये द्योः प्रवेशञा्रतीतेः । द्वितीये च शन्दनह्मप- 

रब्रह्मणोरमिधानेन तयोद्रेयोः प्रवेशे मानत्वायोगादिति । तथाऽपि तयोर्यः कथमा- 
तमत्वशङ्क्यत आई- ते चेति । तयोरन्यतरेण तिना शरीरल्िल्भावात्तयोरातमत्- 
शङ्खेत्यथेः । एवं विचारपक्ितामात्मदरयस्मतिमुक्तवा विचारमाह--तयोरन्यतर इति । 
अत्मा वा दमक एवेत्येकस्थेतर ज्ञेयत्वोपक्रमानन द्रयोरपास्यत्वमिर्थः । क; स 
आत्मेति (य उपास्य आत्मा पत॒ क इप्यन्वयः । प्रपच्छरिति । कतरः प आतसेति 
वाक्येनेति शेषः| 

येन १ पश्यति येन वा शृणोति येन वा 
गन्धानानिप्रति येन वा वाचं व्याकरोति 
येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति। 

तरस्तेषां विचारयतां विशेषतिचारणास्पदमिषया मतिरप्रत् । कथ, 
द्र वस्तुनी अस्मिन्पिण्ड उपलभ्येत अनेकमेद्भिनेनं करणेन येनोपल- 
भते यश्वैक उपलभते करणान्तरोपटब्धविषयस्पृतिमरतिसंधानात् । कत्र 
चर तद्रद्यनोपलमते स आत्मा भवितुमहेति । फेन पुलरुपलभत इति । 

==. 

१३. यकार" २ ग. घ. ड. देहं । ३ क. "तो निर्दिशति । ४ ग. ड. 'ररू। ५ ग. घ. ड 
स्पप्रा । ६क्.ग. घ. इ. (प्रतिपत्तेः । द्विः । ५७ग.घ. ड. ^नेतः। ८ख. ट. ह । इतीति । 
९ख. ट, रेणापित्रि। १०क.ग. घ. व मेय" । ११८. बा स्प्ंप। १२ 2..वा दाब्दं श॒" । 
१३ १, विषयानिच्छया । १४ ध. ड, 'िषयानिच्छतां तद्विष" । १५ ग. घ. इ. ज. °तिसं' । 



` प्रथमः खण्डः] एतरेयोपनिषत् । ८१ 

उच्यते । येन वा चकषुभृतेन रूपं पयति येन वा श्रुणोति श्रोत्रभुतेन 
शब्दं येन वा प्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति येन बरा वाक्रणभूतेन व्रां 
नामाप व्याकरोति गोरम्वं इत्येवमाय्ां साध्वसाध्विति च। येन 
वा जिहाभ्रततेन स्ादु चास्वादु च विजानातीति। 

एवं विचरि क्रियमाणेऽतिपरिङद्वान्तःकरणत्वात्तषां प्रपदाम्यां प्रपन्ने करणत्व 
नानात्मत्वनिश्वयेो मृध प्रविष्ट उपटुब्धत्वेनाऽऽतत्वनिश्वयश्चामूरियाह--पुन्नरिलया 
दिना । विपति । वित्रारणास्रप्राणात्मद्वयविषुधैकसिमन्करणत्वेनापरक्िनुरपरन्ध 
त्वेन प्रकरेण विशेषरूपा मतिरजाय्पेयथः । अनु द्वयोः सव इयं विशेषमति 
स्यात्तदेव नास्तीति शङ्ते-कथमेति । चक्षुपा पद्यामीलयादिप्रकारेण द्वयोः प्रती- 

ते्नैवमिल्याह-द्रे इति । येनोपटमते यश्चोपट्म्ते ते ह उपरबन्धिकर्वुकरणे वस्तुनी 
उपटस्येते इत्यन्वयः । तत्र फ करणमित्यत आद-- अनेकेति । चक्ुश्रोत्रायनक्र- 

मेदधिदेनेलर्थः । जनेन यदनकाकचक्षुरादिकरणपतेवातात्मकं प्रारूपं तत्संहत- 
त्वात्पराथमिति पररोषतलेन करणमित्युक्तम् । उपछञ्यरि त्वनेकात्मकत्वामावान्न 
पराथत्वेन दोषत्वम् । कंतु शेपित्वमवेति वक्तुमूक एवेत्युक्तम् । अनेन करणस्य 

पराध्वं `परं शेपिणमन्तराऽनुपपत् सतयर्ं व्यतिरिकतमुपरन्धरारं गमयतीति तक्िन्नपि 

तत्प्रमाणमित्युक्तम् । इदानीं करणानमत्रोषरव्धत्वं तद्यतिरिक्तोपटन्धा नास्तीति 
वद्न्तं नास्तिकं प्रति प्रमाणन्तरमाह-करणान्तुरेति । पूवं चक्षषा खूप दृष्ट्र पश्चा- 
दुद्धतचकषुः स्मरति खपमदरक्षमिति । तथा योऽहमदरक्षं सत॒ दवेदानीं शृशामीति 
परतिप्तदधाति । तदमथं व्यतिरिक्तोपब्धुरमवे न स्यात् । अन्यानुभूतेऽन्यस्य स्मृति 

सधानयेररीनादिलर्थः । एवमनेकात्मस्यः करणत्वमुक्त्वा तत एव तस्याऽऽत्मतवं 
नाक्तीलट- तत्र न॒ ताव्रदिति । 'वयो्मध्य इत्यथः । भहतीलयनन्तरं छतु परि 

ररषादुपटन्धाऽऽत्मा मवितुमईतीति वक्ष्यमाणान्वयेन वाक्यं पूरणीयम् । एवमथमुप- 
व्यं तमर्थ श्रयक्षरारूढदं कतुं पृच्छति-फेन पुनरिति । श्रुयाखूढं कराति- 
दृच्यरत इति । येनेति । तृतीयया करणत्वं चकुरादेशुक्तमिलयथः । बकरणेति । 
वाग्रपकरणेनेलयर्थः । वाचमिति करणं नोच्यते तस्य भ्रनेलनेनोक्तत्वाक्कितु वक्तभ्य॑मु- 
च्यत इत्याह- नामास्पिकामिति । साति । ॐरितीदं नाम पापु गावीतिनाम्- 

साति व्याकरोति व्याकरणेन व्यक्ती करोतीति चाथैः। 
= ~~ ~~~ -----~------------------~---------द 

१ज. शश्रश्चलेः। २ ग. ड. "लग्धत्वे" । ३ ग. रब्धतवे । ४ क. म. ध. ठ. -ननूभयं । 

५क. दे वस्ननीहई'। ६ क.ग.घ. ड, त्मकंच । ७ क.ग.ध. द्त्तं । ८ क. णह । 

९ख.ट. "कर इत्यः । १० क. परर । ११ ख. ट. रिक्त उप । १२क. ग.घ. ठ. एवष) 

१३क.ग.्ट्।न। १४क. ग. तूग्रेति तयो'। ध, तुञ्चतयो। १५ ख. व्यमा ।ट 

°व्युमिदयत आह् । 
११ 



८२९ आनन्दगिरिक़ृतरीकातवलितश्षांकरभाष्यसमेता-[रतृतीयाध्याये- 
, 

किं पुनस्तदेवेकमनेकधा भिं करणमिति, उच्यते- 

यदतद्ृदयं मनश्रेतवर । 
यदुक्तं पुरस्तात्मरजानां रेतो हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा श्ट 

आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो मनसथन्दरमास्तदषतद्वदयं मनधैकमेतदने 
कधा । एतेनान्तःकरणेनेकेन चक्षुभूतेन रूपं परयति भरोतजरतेन शणोति 
प्राणभ्रेतेन जिघ्रति वाग्भ्रतेन बदति जिहामतेन रसयति सेनेव विक- 
स्पनारूपेण मरनर्सा विकल्पयति हृदयरूरेणाध्यवस्यति । तस्पात्सवैक 
रणविषयनव्यापारकेमेकमिदं करणं सर्वोपरग्ध्यर्थपपटग्धः । तथा च 
काषीतकिनां --“4हूया वाचं समारुद्य वाचा स्वणि नापान्यामोति 
परज्ञया चक्षुः समारुद्च चक्षषा स्वणि रूपाण्याम्रोति' इलया । वाजस 
नेयके च-- “मनसा चेव प्रयति मनसा श्ण्येति हृदयेन हि रूपाणि 
जानाति'' श्टयादि । तस्माद्वद यमनोवाच्यस्य सर्वोपलब्धिकरणत्वं परसि 
द्धम् । तदात्मक्श्चप्राणोयोवेप्राणःसाप्रज्ञाया वेप्रह्ना सप्राण 
इति ब्राह्मणम् । करणसहतिरूपश्च पराण इत्यवोचाम प्राणधवादादौ । 
तस्माद्यत्पदभ्यां परापव्रतं तद्रह्य तदुपटब्धुरुपटबन्धिकरणत्वन गणमत- 

त्वाजेषं तदस्तु ब्रह्मोपास्यात्मा भवितुमईति । पारिशेष्याचस्योपटब्धु 
रब्ध्य॑थां एतस्य हृद यस्य मनोरूपस्य करणस्य एतयो वक्ष्यमाणाः 

स उपलन्धोपास्य आत्मा नोऽस्माकं भवितुमर्हतीति निशवयं कृतवन्तः 
ननु चक्षुरादीनां करणत्वेऽपि प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किमायात 

मित्याशङ्कते- करं पुनस्तदिति । तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तु तावददयमनःशन्द- 
वाच्यस्य चक्षुरादिमेदमित्नत्वमाह--उच्यत इति । यदेतद्वदयमित्यत्र यच्छन्दा. 
यमाह- यदुक्तमिति । रेत इति । पारभतं कार्यमित्यर्थः । प्रजानां रेतो हृदय. 
मित्यादिषु मनपश्न्द्रमा इत्यन्तापु श्रुतिषु यदुक्तं हदयं मनश्वेति तदैतकत्वया पृष्ठं 
करणमिल्यथंः । तदेवेकमेव सक्चकषुरादिभेदेननेकधामृतमिति श्रुतिगतद्वितीयेतच्छन्दा- 

११८८ ०१९ अ थमाह-एकमेतनेकथेति । अत्र येन चक्षरादिना ददीनादिक्रियां करोति संषा- 

१ज. "देक । २ क. शशवेतदेकमने"। ३ ख. "तत्तद'।४ज. न्ता सकः । ५ग.ध, 
च. "कमि । ६च.ज. "तिहि त्राः । ७ इ. "यत्पद्भ्यां । ८ ख. ट. "तब्रह्मेतदु"। ह. च. ज. 
(तब्रह्म। ९ ग. ज. 2..लब्धि" 1 १० ख. ट.श्नेत। ११ च.“व वस्तु ।न."व ब्र १२ ख. ज. ट.भति। 
परिशेषाय' । च. "ति । तस्मात्परिरेषाय' । १२ ध. ड. ट. 'व्प्यथमेत° । १४ ख. इ. ट, यमः । 
१५ ख.ग.च.ज.ट.नोभः। १६ क. ग. घ. ठ."मिति श" । १५७ ख. ट.शयैः । एतः । १८ 

-एतदेकमवे* । १९ ग. तुद्" । 
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तात्मकः पुरुषः, तकचक्षुरादिकं प्रनानां रेतो हदयमित्यादिषु मनप्तश्न्द्रमा इलयन्तापु 
विषु यदुक्तं हदयं मनश्रैति करणं तदेत॑स्वया परष्टमेतदेवेकं प्तदनेकधा भिन्न 

चेति श्रुतिगतयनेतितृतीयान्तयदितिप्रथमान्तयच्छदद्रयस्थेतदितिप्रथमान्तेतच्छब्द 
यस्य चान्वयो दशितः। एकस्थेवनिकात्मकत्वं विशदयति--एतेनेलयादिना । स्कर 
णोति । प॒वीणि करणानि विषयाश्च व्यापारो यस्येति विग्रहः । करणानां विषयाणां 
च हृदयशाव्दवाच्यवुद्धिम्यापारकवे श्रुतिमाह-- त॒था चेति । प्रज्ञया चिदामाप्त- 
युक्तया बुद्या वाचं करणं समारुह्य बुद्धवीगात्मना परिणामे सति तद्बुदधिद्रारा खय- 
मप्यात्मा वागमिमानी भूत्वाऽनन्तरं वाचोऽपि बुद्धिव्यापारखूपाया नामात्मना वक्त 
प्यशब्दरूपेण परिणमि सति वाचा वाद्धारा सतवाणि नामान्याप्नोति । तत्स्फुरणात्मना 
सखयमपि वतैत इति श्रुः । एवं प्रज्ञया चक्ुरितयादिष्वप्यर्थो द्रष्टम्यः । अत्र बुद्ध 
वागाद्यात्मना परिणामो वागदिश्च नार्मात्मना परिणाम उक्त इत्यथः । मनप्ता श्व 
पुदयतीत्त्र मनस्तः साक्तादशंनदिकरणत्वायोगाचक्षरादिभावमापन्नस्य द्शैनादिकर- 
णत्वैमुक्तमिति मावः । एवं हृदयेन हीलत्रापि द्रष्टव्यम् 1 आदिशब्देन द्ये ह्येव 
रूपाणि प्रतिष्ठितानि मवन्तीति रूपाणां हदयश्शब्ितवुद्यात्मकत्वमुक्तं संग्राह्यम् । 
एवं हृदयस्य सवैकरणात्पतवमुकलेदानै तस्य प्राणात्मत्वमाह-तद्ारमकश्वेति, । एवं 

हृदयमनेोद्वारा प्राणस्य सपैकरणात्मकत्वमुक्त्वा साक्षदेव प्राणस्य तदाह--करण- 
सहृतीति । तव वयं सो न शक्ष्याम॑स्त्वहते जीवितुम । इतरे चक्षरादयः प्राण 
इत्येवाऽऽख्यायन्त इत्यादि प्राणप्तवादस्थवचनबलात्करणपंहतिषूपत्वं करणप्तमृह् रूपत्वं 
प्राण्यावगंतमिल्यथः । अद्रिशब्देन सेवगेविद्यारिगतं प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः 
प्राणं श्रोत्रे प्राणे मनः स यदा प्रतितुध्यते प्राणादधि पुनजाय्यत इच्यदिवाक्यं ्रह्यम्। 
क्रणस्यानात्मत्वमुक्तमुपप्रहरति- तस्मादिति । ब्रह्मेति । बह्मतवेनोपस्यो ज्ञातम्य 

आतेलथः । तरिं कस्तथा ज्ञातव्य इत्यत अर्ह पारिगरष्यादिति । वक्ष्यमाणा 
इति । सज्ञानमिलयादिना वक्ष्यमाणा इल्यः । 

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपटन्धुः प्रहनानरूपस्य ब्रह्मण उपटग्ध्यथां 
या अन्तःकरणंहत्तयो बाह्यान्तवातिविषय्रिषयास्ता इमा उच्यन्ते- 

पृन्नानमाज्ञातं विन्नातं प्रज्ञानं मेधा 
टष्िधृतिर्मतिर्न षा जतिः स्यति 

१क.ग.घ. ण्वुश्र"। २ ह. रणमेतस्वः। ३ ख. ट. "तदे ।४ख. ड. ध्न वेति । 

५क.ग.घ. ड, श्तसरे। ६ख. 'मायालमः। ७ख. तमि। ८क.ट. प्रथिताः ९ ड. 

श्कतव" । १० ड, ग्वकार" । ११ क. ग. घ. उ. शस्तवुमृत्त। १२ ख. ट. शरम्यत इत्यः । 

१३ ख. ट. ्टायुच्यते । क" । १४ ख. य. अ. ट, ह । परिशेषाद" 1 १५ च. ज. णस्य बर । 



८४ आनन्द गिरितरीकासंवहितश्चांकरमाष्यसमेता- [रतृतीयाध्याये- 

स्सुः काम वद इत् । ' 
संङ्गानं सज्नपिथेतरनमावः। आद्ादपराजञप्निरीश्वरभावः । विज्ञानं 

कटादिपरिन्ननम् । परहनानँं पर्पिः प्रह्नता । मेधा प्रन्थधारणसताम 
ध्यम् । हृषिरिन्धियद्रारा सव॑विषयोपटब्धिः । ध्रतिधोरणमवसन्नानां 
शरीरेन्दरियाणां ययोत्तम्भनं भवति । पद्या शरीरपष्रहन्तीति दहि 
वदन्ति । मुततिमेननम् । मनीषा तत्र सादन्त्यम् । जतिधरेतसो सुना- 
दिवुखित्वभावः । स्मरि; स्मरणम् । सकरट्पः शुङ्ककृष्णादिभाषेन सक- 
व्यनं रूपादीनाम् । द्रुतुरुध्यवसायुः । असः प्राणनादिनोवनक्रिया 
निमित्ता एत्तिः । कामोऽसंनिहितविषयाकाङक्ना तृष्णा । व॒श्ु; स्रीव्य- 
तिकराद्यमिखाषः । इत्युवमाद्या अन्तःकरर्ण्त्तयः भरङ्प्निमात्रस्याप 
रब्धुरुपलन्धयथेत्वाच्छृदधमज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभरतास्तदुपाधिन 
नितगुणनापमधेयानि भवन्ति संज्नानादीनि । 
येन वा पद्यतीत्यादि मनश्चेतरिलन्तं प्राणस्य करणतरेनानात्मत्वाथमित्युक्तका 

सुन्नादभित्यादि वृह इ्यन्तमन्तःकरणवृ्तिद्वारा तव्यतिरिक्तमुपरन्धारं दशयितुमाह - 

तुदन्तःकरणेति । निर्वेराषस्य कथं वृत्तिविषयत्वमन्यथा कथ तदुपटव्प्यथता तारा 

स्यादत आदह-बह्यान्त्रतिद्ठिषयेति । तरि ताप्तामन्यविषयत्वे ततो बाह्यन्तवि 

षयप्रतीतिरेव स्यान्नाऽऽत्मन इत्यत आह-इपरन्ध्यथ। इति } निवरापत्वनाविषय- 

तवमै" वैतस्य पताक्षादिदतया ज्ञानापमवेऽपि सेन्तानाघन्तःकरणत्रत्तिप्ताक्षितयाऽविषय- 
तवेनैव तस्योपटन्धिः समवतीदयर्थः । अविषयतार्थं प्रज्तानद्प्येति विदोषणम् । 
प्रकृष्टा इतिः खप्रकङभैतन्य तप्य विषयत्वे खप्रकारात्वन्याहतिरित्यथः । व्रह्मण 

इति विदोषणं निर्विशेषत्वार्भम् । सविरेषत्ये हि तस्य परिच्छेदेन ब्रह्मत्वं न स्यादि 

लषः । नन्पङ्गस्य कथमन्तःकरणवृत्तिपबन्थः स्यादत आह-ञजस्तःकरगोप 

पिश्थस्येति । अपङ्गप्याप्यन्तःकरणप्रतिनिम्बदरा{ तद्रतिप्ंबन्ध इत्यथः । चेतन- 

भाव इति । यया वृत्या चतन इत्युच्यते जन्तुः सा वृत्तिः सवेदा स्कदरोरम्या- 

पिनी प्यनमिलयथः । कटारिपसितनं चतुःषषटिकादिजन्य लोकिकं ज्ञानमिल्यथः | 

हतेति । तात्काछिकप्रतिमेय्ः । य॒येोत्च्धनं शति # वृन्निषृतिरितल््यः । 
शरीरादत्तमभकप्य वृक्तिविरेष्य धृतित्वे छोकिकं व्यवहारं मानमाह श्रयति । 

१.३. च. ज. 'पिः प्राज्ञः २ख. च. ट. णणेसा।३क.ग.घ. ङ. तिवः।४क. 

छ, "णस्य बृ" ।५क.ख ड. निर्म। ६ ख. ट "तुमिदयादह्। ७क.ग.घ्. ड "वतीति । ८ क. 

ग. घ, ढः. नन्तरविष' । ९ ग. विषरसः । १० ड. नचत'। ११ ख. "स्थेति ) १९क.ग. घ. 

ह. "रा श्रत्तिः। १३क.ग. इ. "वं विज्ञा । १४ ग, घ. ड. श्यैः। अज्ञ १५ ख, ट, छा धृष्रि। 



प्रथमः खण्डः] एेतरेयापनिषत् । ८५ 

तन्न स्वातन्त्यमिति । मनप ईषा मनीपेति ग्युतत्तरियथः । सुजादिदुःवित्भाव 
इति । रोगादिजन्यदुःसित्वप्ापिसि्यथेः । संकरस्पामिति । सामान्येन प्रतिपन्नानां 

खपादीनां शङ्कादिरूपेण सम्यक्छल्पनित्यथे; । जीवनक्रियेति । जीवनप्रयत्न 
इत्यथः । सीव्यतिकरेति । खीतपकं इल्यः । इतिशब्दस्य प्रदशेनायतवमाह- 
इवाद्य इति । एवमाद्या वृत्तयः प्रज्ञानस्य नामधेयानि मवन्तीत्युत्तरेणान्वयः । 

अत्र प््नानदाब्देन पर्ववैतन्तता वृत्तिश्पा नोच्यते तस्याः संज्ञानादिनामवच्छानुपवत्ते 

कितु रद्धचेतन्यमुच्यत इत्याह- परहप्िपरा्रस्येति । नचन्तःकरणवृत्तीनां श 
पत्वामावात्कथं प्रजञाननामप्रेयत्वमिल्याश ङ्य नामधेयस्य नीमार्थोपरन्धिहेतुत्वात्सन्ञा- 
नादिवृततीनामपि प्रज्ञानोपरब्धिहेतुत्वात्तिन गुणन तन्नामधयत्वमुपचारादुच्यते न 

मुरूपया वृच्येत्याह-उपलब्धुरुपब्ध्यथेत्वादिति । उपशन्धुरुपन्ध्यथत्वं वा 
कथमिलाश्ङ्कय तदुपाधित्वादित्याह--शद्धेति । यत उपाधिमूत| उपहन्ध्यथां अतो 
गौण्या वृत्या नामपेयानि मवन्तीलथः । यद्रा श्रुतौ सेन्तानादिशब्दैनं वृत्तय उच्यन्त 

कितु पन्ञानादिशब्दा एव लक्षणयाऽमिधीयन्ते गामुच्वारयतीलयत्रेव । तथा च सन्ञा- 

नादिन्दाः न्ञानादिवृत्तिविशिष्टप्रज्ञानस्य नामधेयानि सन्ति तद्रारा शुद्धस्यव 

प्रज्ञानस्य ठक्षणया नामघेयानीत्याह - तद पाधिजनितेति । व्च्युपाधिजनितो गणा 

वृस्युपाहितूपं तत्नामपेयानि सन्ति सत्राण्यवेतानि- सज्ञानादीति पंज्ञानादिश्चब्दाः 

प्ज्ञावस्भव नापयाति मवन्पीलयन्वयः | 
£ अ श्त, (® वित क 

पर्वाण्येवेतानि प्रत्नानस्य नमधेयामि भवान्त । 
सर्वाप्यतरैतानि प्रहपनिमात्रस्य भक्ानस्य गमपरेययनि मब्रन्ति न खतः 

साक्षात् । तथा चोक्तं प्राणक््र परा नप्र भरद्रतीत्यादि । 
प्राणद्यद्रेति । प्रापवक्रियां कुकन््रा्ो नम मव््ीत्यनेन प्राणनवृद्युपाधिकम- 

त्मनः प्राणनामवत्मुक्तम् । यद्यपि प्रं्यनादिनान्नां तत्र नोपाधिकत्वमुक्तं तथाऽपि 
तुल्थन्यायतयैतेषामप्यौपाधिकत्वमुक्तप्रायमिति भावः । एतदुक्तं भवति--पज्ानारि- 

शाब्दाः प्रकारात्मकवस्तवाचिनः । न च पराक्षद्रन्तःकरणतरृत्तीनां जडानां प्रकाशतस- 

कत्वं समवतीति प्रकारात्मकवस्तन्यध्याप्रद्िव तातां प्रकाश्चात्मकत्वमिति कस्पय- 

न्तोऽपिष्ठानमतमतिरिक्तं प्रकारं गमयन्तः पयेवपतानग्या प्रकारात्मनः प्रज्ञालस्यव 

१ख.ग.घ.ड. ट. प्परकेयः। २ ध. "वत्राज्ञ ३ उ. छज्ञा वु । ४ क. रूपता नो 

५क. न्तेसंः। ६क.घ. ड, ज. पततर्नान्तःकरणं फ । ७ ग. ध. ड. शुद्ध चैः । ८ट 

नाम्न्य्थो । ९ ख. ट.“्यवृ । १०क.ग घ.ङ. टन्ध्य । ११ख. ङ. ट. ता अत उ । 

१२ ख. ट. णनि भवन्ति। १३ क, ग. घ. इ. द्रस्य विज्ञा ।१४ग.घ. ड हतक । १५ 

घ, ह. प्रह्ञाभिधानघ्य । 



८६  आनन्दगिरिकृतदीकारसवलितक्षाकरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्याये 

नामपेयानीति । अत्र पंत्तानादीनामनिलयत्वेन जडानां वृत्तीनां प्रकाशात्मकवस्तुवाच- 
कपंत्ञानादिनामत्वानुपपत्तेव्यतिरिक्तः कञ्चित्मक़ाशरूपोऽसतीत्युक्तम् । तथां परज्ञा. 

नादिशम्दवाच्यत्वोक्लया तज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानमिय॑त्रेवं प्रज्ञतारपा वृत्तिनं भवती. 
त्यक्तम् । तस्याः संज्ञानदिवाच्यत्वानुपरतेः । तथा संज्ञानादीनि पर्वीण्येकस्य प्रजा 
नस्य नामानीत्यक्लया च तत्प्ज्ञानमेकं सषैवृ्यतुगतमित्यक्तं तदनेकत्वे तत्तद्रत्तिग. 

तानां प्रज्ञानानां तत्तन्नामकत्वेन ्ैनामकत्वानुपपततेः । प्न्नाप्येलेकवचनानुपपततश्च । 
अते येन वा पद्यीलयादिना नामधेयानि मवन्तीयन्तेन स्वैकरणतदवृ्तिभ्यतिरेक्त 
खप्रकाशालकः पपताक्षी सैवृत्यनुगत एक आत्मा शोषितः। 

एष ब्रह्ेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते स्व देवा इमानि 
चे पञ्च महश्रूतानि पएथिवी वायुराकाश अपी 
ज्योतींषीत्येतानीमानि च ्ुद्रमिश्राणीव । 
स एप भज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं स्वशरीरस्य णः प्रजञात्पाऽऽन्तः- 

करणोपापिष्वतुमबरि्टो जलमेदगतपयेमतिविम्बधंद्िरण्यगर्भः भाणः 
्रह्मासा । एष एवेन्द्रो गुणाहेवराजा वा । एष प्रजापतियः प्रथ्रनः 
हरीरी । यता मुखादिनिर्भदद्वारेणागन्यादयो लोकपाखा जाताः। स 
प्रजापतिरेष एव । येऽप्येत्ेऽन्यादयः स्व दरेवा एष एव । इप्रानि च 
सवशर रोपादानभरतानि पञ्च पृथिन्यादीनि परहाम्रतान्यन्नान्नादंत्वल 
क्षणान्येताति । स्िचप्रानि च श्ुदरपिश्राणि क्षद्ररल्पकेविश्रफ्रि । 
इवशब्दोऽनयेकः 
एवं शोधितस्याऽऽत्मनः प्रतिररीरं नानात्वं वारयितुपरेष बरह्येल्यादि वाक्यं तव्या 

चष्टे--स॒ एष इत्यादिना । एष इलस्याथमाह-प्रह्ञानरूप आत्मेति । प्रहतां 
अद्येति मुर्यनरह्मताया वक्ष्यमाणत्वादिह मृध॑द्राराऽनुप्रविष्टं पमष्टिटिङ्गशारीरामि्नी 
हिरण्यगंभेः शरणः प्रज्ौमादिशमरैलत्र तत्रोक्तमपरं त्रह्मोच्यत इत्याह--अपरपि 
त्यादिना । प्ैशरीरेत्यनेन समष्टिसयूटशरीरमुच्यते । अस्तःकरणोपाधिष्विलनेनापि 
समष्टिडिङ्धशरीरमुक्तम् । आयाम्यां प्राणप्रत्तातमशब्दाम्यां क्रियाश्चक्तिन्ञानशक्तिम- 

१ कृ. ख. "मक्त्वा" । २ ठ. श्थाचमंः।३ष.डः श्चं सन्नाः ४्ख.अ. ट. श्त्यव। 
५ग.घ. प्रज्ञ ।६ड.ट. शूषः । ७ख. पत्यातः । ८ ख. ट. सत्वेन तः। 

९ख.च. ज. ररस्थं प्राः । क्ष, ररस्थः प्राः । १० क.ग. ड. च. श््राणप्रः।११च. छ. 
ज. पवदधेर' । १२क.ख.ग.ध. च. छ. ट. "वेद्ध न्दगु। १३क.ख. ग.घ, ड, दल । 
१४ सख. ग. ध॒ इ. श्पानिहिः । १५ख. ड. "गभेप्राः। १६ ख. श्राणप्र। १७ ख. ठ 
ज्ञानात्मा । 



प्रथमः सण्डः] एेतरेयोपनिषत् । ८७ 

तवमुक्तम् । द्वितीयाभ्यां तु तत्र तत्र त्था निर्दिष्ट इत्युच्यत इलयपोनस्क्त्यम् । ननू 
त्तपरजञानासवार्र तह्ेलत्र कं प्रमाणमिलद्ङ्कच प्रवेशवाक्यं प्रमाणमिति वक्तमेष 
इनदर इति व्यं व्याचषटे-एष॒ इति । गुणादिति । इदमदश्ैमितिशरत्यक्तगणयो 
गादित्यथः । प्रवेशवक्ये प्रविषटस्येन्द्रत्वामिधानाद्विरण्यगर्भप्यापीन्दरतवोक्तौ प्रविष्टत्व- 
प्रल्भिज्ञानत्पवेष्टुरेव प्रविष्टसवंरूपत्वादभेदः सिध्यतीति मावः ] न तु पारमेशवरगृण- 
यागत्पज्तानातन्द्रः परमेश्वर इलर्थो ग्राह्यः । प्रज्ञानात्मनः परमेश्वरामेदस्य प्रज्ञानं 
ब्रह्मत्यनेन वक्ष्यमाणत्वात्परमश्वःत्वगुणवत्प्रतिपादनस्य च प्रकरणविरोधात् । न च 
हिरण्यगभादयातमत्ववन्मायाविशिष्टपरमेशवरात्मत्वमनेनोच्यत इति वाच्यम् । तथा परति 
माप्योक्तगुणादितिहेत्वनन्वयादेष ब्रह्येष् इन्द्र॒ एष प्रनापतिरेति पूर्मोत्तरपय येषिव 
गुणयागाभवेऽप्युपपततश्चेति । अस्य व्यास्यानस्य हिष्टत्वं मनि निधायार्थान्तर् 
माह -देषरजो देति । प्रनापतेहिरण्यगमाद्धेदमाह--यः प्रथप्रन इति । म 
रिङ्गशरीरामिमान्ययं तु स्थृटशरीरामिमानीति मेद इत्यथैः | तत्राद्य एव॒ पुष्पं घम 
दप्यामृदरयन्मुखं निरमभिद्रतेत्यादिवक्यं प्रमाणमाह-यत इति । देवग्रहणं 
मनुप्यादीनामुपलक्षणम् । तथा च सवे जीवात्मान एष एवेत्यर्थः । एवेष ब्रह्मेत्यादि - 
वक्येष्केक्ये परामानापिकरण्यं गृहीत्वा समृतस्थघ्याऽऽत्मन एकत्वमुकत्वा पतजातीय- 
भेदं निराकृत्य तदुपाषीनां मूतमोतिकानामपि बाधायां स्ामानाधिकरण्यमाभ्रित्याऽऽ- 
त्मव्यतिरेकेणामावं तस्य विनातीयमेदनिराकरणीर्थं वक्तपिमातनि तरत्यादिवाक्यं तद्या. 
चष्ट- इमानि चेति । एतान्यन्ना्रादत्वेन पूर्वमुक्तानीति वक्तु विशिन्टि--अग्रति। 

वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि. च जार 
जानि च स्वेदनानि चौद्विनानि चाश्वा गवः 
पुरुपा हस्तिनी यकतिचेदं प्राणि जङ्गमं च 
पतत्रि च यत्च स्थावरं सवै तलन्ननेत्रं प्रजनने 
प्रतिएत प्रत्नाननत्रा राकः प्रज्ना प्रतिष्ठ प्रन्नान ब्रह्म । 
सर्पादीनि बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च पररश्येन 

निदिश्यमानानि । कानि तानि उच्यन्ते । अण्डजानि पश्यादीनि। 

जारज्ञानि जरायुजानि मनुष्यादीनि । खेदजञानि युकादीनि । इद्धि 

१ख.'थातयानि।२ख.ट. नृक्तंप्र ।३ग. ध. "परत्र ।४ ख. ट. वाक्यमिति 
न्मा" । ५ ख. ट, रगु । ६ ख.ट. हेतुवचनान । ७ क ख.ग.ध. ड, शशडङइति । ८क. 
ग. घ. येः । अत्रा । ९क.ग.ध. भ् । प्तः । १० ख. ट. 'णाथमि'। ११ क्ष, ट. °रारयतेन । 
१२च.छ. निक्ष ।१३ च.ज. -निन्रजः। १४. छ.~नि-वयु । १५क.ग.घ. ड, 
य. "कामश्कादी' । 



८८ आनन्दगिरिकृतर्दीकासवलितजञंकरमाष्यसमेता-[ततीयाध्याये- 

लानि च कनदीनि । अशना गावः पपा इष्ठिनोऽ्यच येद 
प्राणिजातम् । र तत् । जङ्गमं यति पद्भ्यां गच्छति । यच्च 
पतत्रि । आकाशेन पतनशीलम् । यत्च स्थावरमचलं सर्धं तदशेषतः 
भरजञानेतरे पर्ति; पर्न तच ब्रह्मैव नीयतेऽनेनेति नेत्रं अह्ना नेत्र यस्य 
तदिरदप्गामेनम् । पङ्ाने ब्रह्मण्युत्पत्तिस्थितियकाटेष प्रतिषि 
रहञोश्रयमिलयेः । भजघान टोकगः पूथैवत् । परज्ञाचश्चवी सप एव 
खकः । र्गा प्रतिष्ठा सवेस्य जगतः । तुस्माखङ्गानं ब्रह्म । 

५५ 

सपादीनां न केवलं ्षदरमिश्रतं क्तु सर्पनतरादीन््रति बीनत्वं चेल्ाह--कार- 
णनि जेति। दवरोमेनेति। स्थावरजङ्गममेदेन निदिरयमानानीयर्थः। सेदना(नतार]नि 
जङ्गमान्युद्धिजानि स्थावराणीव्याह-- उच्यन्त इति । जङ्समिलस्य ग्यास्या -यन्च- 
दप्रीति । स्थावराणामपरि वायरादिनां चनमस्तीलयाशङ्कयाऽऽह--पृद्रभ्यामिति । 
स्थावरमनव्रमित्यनन्तरं प्वं॑तदेष एतेति शेषः । तत्पमेषर एक्यत्र हेतुं वक्तं प्रप 

-त्पज्ञानेत्रमित्यादि प्रविष्टत्यनतं वाक्यं तद्यच्े--सुप्रपरिल्यादिना । नीयतेऽने- 
-नेति । अनेन प्रज्ञानेन पततां वीते पततां प्राप्यते सत्तावत्कियत इर्भः । यद्रा 
स्स्वत्यापारेु परवत्यैत इति वा । नुेवमतं ्हेवेत्युपनिषतपु प्रसिद्धं न तु प्ज्ञानमि- 
त्याशङ्कय क्स्ुतः परजञानस्यैव तत्र तत्र ब्रहमशठदेनाभिधानात्न दोष इत्युक्तं ज्ञानं 
वुहयेवेति । यद्वा -कोऽग्रमास्मलयारम्यत प्रवे देवा इत्यनतं त्वपदार्थशोधनामि्रनि 
चेत्यादि प्रविषठिलन्तं तत्पदाथ॑शोधनार्थम् । तत्र पके प्रकृष्टं ज्ञानं प्रज्ञानमिति तत्प- 
दार्थो तरहेवोच्यते । पश्चमूतादि स्थावरान्तं प्रप तत्प्ज्ननितनं ्रहमेत्रमित्यर्थः । प्रजञाप्- 
तथेव पवैस्यापि सत्तावत््ं साधयितुं परन्नान प्रविष्ठितमित्युक्तम् , तद्यच्छे--परहगाने 
अह्मणीति । न केवलं प्रज्ञापत्तयैव स्वं पस्य क्तु प्रवृत्तिरपि तदधीनैवेत्याह-- 
शरहधानेतर इति । पूयव्रदिति । नीयते प्रत्ते ऽननेतिवयुलत्तेत्ं परवतेकमित्यैः। 
लोक इति । सवं जगरित्यथः | यद्रा पूर्व न्शामदेन पवस्य पत्तम्यापारहेतुतवमुक्त- 
मिदानीं सव्य स्रणहेतु्ययमेपेतयुच्यत इत्याह प्रङमवश््ेति । चुरिति 
स्फुरणपिलयथः । जगत इव प्रजञानस्यापि स्फुरणप्रतिष्ठयोरन्थाधीनतवमाशङ्कय तस्य 
खप्रकाशत्वात्समहिमप्रतिषठित्वेनाऽऽश्रयान्तंरामावाच्च नैवमित्याह --पृहञा भृति- 
-8ेति । यद्वा प्रय छग्रतः सत्तासरयोःपर्नाघीनत्वादुतपच्या्ष्वप्यवस्थापु प्जञनि 

१क.ग.घ.ड.च. प्निवृ। २च.छ. ज्रयः । २च. प्रहेवनेः। ४स.च. ष, 
ज्ञनाश्र । ५क.ग.घ. ड. पादी" । ६ क. णुनरीति। ७क.ख.गध.ड, ट. गद्यलेने' । 
<क.ग. घ. ब्रह्मेत्यु ९ क. ग. ध. इ. चैत १० क. ग. ध. ड, "य ११ ख, ट, “ेवोच्य। 
१२ स. ट. ' तिष्ठते" । १३ क, नन्तपएत्वाभाः । १४ क, श्ञाधी' । | 



~^ प्रथमः खण्डः] पेतरेयापनिषत् । ८९ 

प्रतिष्टितत्वेन तदपादानत्वाच्च वाचारम्भणन्यायन प्रज्ञानव्यतिरेकेणामावास्मन्ञानमेव 

पपाद रऽज्वादिरिव प्यवतानममिपिाह- पापरतिेति | प्रतिष्ठा ध्रवं पयवप्तान- 

भूमिः परिशिष्टं वस्तवित्यथः । एवं च प्रज्ञानस्य प्रत्यगात्मनो निविरेषत्वादिक पिद्ध 
मित्याह-तुस्प्ादिति । प्रज्ञानस्थेव परिशिष्टलेन परमायप्तत्यत्वादित्यथः | 

तदेतसलयस्तमितसर्बोपाधितरिरेषं सन्निरञ्जनं निमेटं निष्कि 
शान्तमेकमद्रयं नेति नेतीतिसव्रविशेषापोहसंवेद्य सवशब्दप्रत्ययागो चरं 
तदल्यन्तविश्द्धयङ्ञोपाधिसंवन्येन सवेज्गमीर्वैरं सवै्राधारणाग्याकृत- 
जगद्धीजप्रवतेक निर्यन्ततादन्तयां मसज भवति । तदेव व्याडूतजग- 
द्नमतवद्धात्माभिपमानरक्षंणदिरण्यगमपन्नं मव्रति । तदेवान्तरण्डो- 
दूतप्रथमशरीरोपाधिमद्िराद्पनापतिसंङ्गं मवति । तदृद्धताग्याः 
द्यपाधिपहेयत। सङ्गं भवाति। तथा विहेपश्षरीरोपाधिष्वपि ब्रह्मादि 

स्तम्बपयन्तप तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः । तदेकं सर्वोपाथिमेदभिन्नं 
सर्वेः प्राणिभिस्ताकरिकेथ सवेप्रकारेण ज्ञायत विकररप्यते चानक्धा। 

"(प्तमकरे बद्रस्यग्रे पनुमन्य परज्ञापतिप्र्। 
दधमेकेऽप्र प्राणमपरे ब्रह्म ज्ञातम् ' इयाय स्मृतिः । 

ब्रह्मरान्दाथमाह-प्रल्यस्तमितेति । अस्िन्पक्ते ब्रह्मशठ्देन प्र्यगालनो निरि 

ेषत्वादिकमेव सामानाधिकरण्येन समथ्यते । व्रह्मशब्दस्यापि निर्विशेषत्वादिकमे- 

वारः । ब्रह्मशब्दस्य हि व्यत्पाद्यमानस्य निल्यशद्धत्वादयाऽथाः प्रतीयन्ते । वृहते- 

धातिरथनगमादिति शार्(रकभाष्य उक्तत्वात्त तु प्रयग्नरह्मणारक्यमनन वाक्वना- 

च्यते । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आपीदिलात्माद्धितीयतेनेवोपक्रमाद्रहयपदाथाीनुष- 

क्रमाच्च | एवं चाऽऽत्मेव स्वाविद्यया प्रपरति खवरि्यया मुच्यत इत्ययं पक्षाञत्र 
स्फुटीकृत इति द्रटम्यम् । यदा लिति च पृञ्च महानूतानील्यारम्य तत्पदाथशोध- 
नार्भतेन व्यास्यायते तदा ततदाथन्चोधनानन्तरं वक्रयाथकथना्थं -ग्रतनाते ब्रह्मि 

स॑क्यमिति व्याख्येयम् । अत्र च पक्षऽत्रत्यप््तातश्ठदन प्रज्ञानस्य नापेग्रानीलयत्र- 

व्येन च प्रल्यमात्मोच्यते । अत्र व्रहमशरठ्देनः च जगत्कारणत्वोपटतितं चेतन्यमूक्त- 

मितिं द्रष्टव्यम्| तस्मारिति चेमया्िविशेषचिद्रपलाविशचेषादिलयधः । ननु प्रज्ञानस्य 
= ------~~-~~~ ------ ~ ~न 

~~ ---~- ~~ ~ ~ ------ 

१ख.टख. ति । घु ।२क.घ ड. रिष ।३ख.ट. कंरप्रा्त । ४्क.ख. ग. ज, 

"स्नानं दह प्रय । ५ क. ख. ट. श्वरसंते भवति।सः । ६ च. छ. ज. "यच्रन्तः। ७ घ, 

च. छ. ज. क्षणं दिः । ८ ख. छ. ज. ट. 'तादिसं।९ख ड. द्व चकं। १०ग. ध. शेषादि। 

११क.ग.घ यद्रि १२ख. ट. व्रा्यग्याः | १३१. घ॒. दृ, अन्यत्र । १४ख. ट. 

भ्त जः | १५ग. घ. द, 'रोषरत्वादि | 
१२ 



९9 आनन्दगिरिकृतटीकासेवलितक्चाकरमाष्यसमेता -[रतृतीय्याये- 

ब्ह्मतवोपदेशे ष तिध्यतीलयाश्चङ्कय तस्य निर्विशेषत्वादिकं सिध्यतीति फलिताथक- 
थनपरत्वेन व्याख्येयं प्र्मपमितेति । अन्यत्समानम् । उपाधिषिशचेषुमिति । 
उपधिकृतक्ृत्वमोक्तृत्वदुःलित्वादिविदेषमियरथः । तस्य पुरपाथ॑त्वमाह --श्ान्त- 
मिति । परितृक्ं परमानन्दरूपमिलयथः । निर्विशेषत्वे मानमाह - नेतीति । सरति । 
यतो वात्र ठिठनते । आवसं ब्रह्मणो विद्रातितिशरतिनिषिरेषानन्दते मानमिद्यथैः। 

नन्वेवमतस्य प्रज्ञानस्य कथं सवज्तादिप्तम्बान्तनानाविधमेद इत्याशङ्कय नानाविधोपा- 
धिपंनन्धादित्याह-तदद्यन्तदयादिना। विुद्धोपाधिसवन्धाविरोषेऽप्यन्तयामिहिरण्य- 
गर्भप्रनापतीनां पन्ञादेदमाह--घप्र्ाध्यदणेति । प्यते सवेनगत्कारंणप्तमष्टि 
ुद्धावात्मव्यमिप्रान एव छक्चणमुपामिनस्य तद्विवथः । अन्तरणएडेति । अण्डपाधिकं 
विराट् वैदन्तूतप्रथमरारीरोपधिकः प्रनपतिरिय्थः । (तदुद्धुतेति । तसादण्डादु- 
दूता इमेऽम्यारीनामुपाधयः पमष्टिवागादयस्तदु पाधिमद््रज्ञनमम्नयादिरैवतापन्ञं मवती- 

त्यथः । जआदिशम्देन व्यषिवागाद्यमिमानिनो गृह्यन्तेऽपुरादयश्च । व्यष्टिमनुष्यादिश् 

रीरोपाधिषु मनुष्यारिषेज्ं मवतील्याह-तथेति । अपीत्यनन्तर् तत्ताकत्तं भवतीति 
रोषः । उपसंहरति- त्रह्मादीति । अनरेत्रभिति शेषः एष बह्यादिस्तम्बेति योज्यम् । 
नन सांख्यादिमिर्जीवानामेव नानात्वमुच्यते । अन्थेश्च जीवेश्वरनानात्वम् | जगत्कारण 

चान्यथाऽन्यथाऽप्याहुस्तत्कथमकस्यैव ब्रह्मणो नानारूपत्वमत आह--तदेवेकप्रिति । 
अस्िन्नर्थे प्रमाणमाह--एतमेक इति । 

प॒ एतन प्रत्नतार्भ्मनास्माहऋदु 

कऋम्याफष्पन्त्स्वम्र ठकक सबका 

मानाप्पाप्रतः सममवत्समभव्द् 
क ०. ति न । ¦ ॥ 

इर{त्रयापानषययासप्रटफ पञ्चमः खण्डः ॥ 4॥ 

उप्रनिषत्कमरेण ठरतीयाध्ययये प्रथमः खण्डः ॥ 9 ॥ 
र (^~, ध्या 

इयेतरेयोपनिषदि त॒तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति कगनरह्मगएण्यकाण्डान्तयतद्विती यारण्युफे पष्धयाये प्रधमः खण्डः ॥ १॥ 

इयैतरेयत्ाह्मणयण्यकणण्डे.द्विवायारण्यके षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

स वामदेबोऽन्यो पतर यथोक्तं ब्रह वेद भहेवाऽऽत्मना युन परेः 

१क. शज्ञलादि'।२ख.ट. "णेस ३क. ख. तदद्मृत ४ ड. 'श्सिम्टिमः ।५क. 

ग.ध्. इ. "णं वाऽन्यः। ६ ख. ग. ध, इ, ठ..शदेव वैकः । ७ ट. प्म । ८ख.ट. यो 

वे । ९ च, प्रज्ञानेनाः। १० क, प्रद्राना'। ग. घ. इ, च. ज. षाम । 

„__.__ ~~ - = ~~~ ~~~ *-~~--------~--~~- ------*--~---- ~ 



~ प्रथमः खण्डः] एेतरेयापनिषत् । ९१ 

नाऽऽत्मना पूते विद्रांसोऽमूता अपवैस्तथाऽयमपि विद्रनितेनैव प्रते 
नाऽऽ्मना । अस्मराह्ोकादु्रम्येल्यादि व्याख्यातम् । असाह्धोकादु- 
त्कम्यापुष्िन्सर्गे छोके सवौन्कामानाप्स्राऽृतः समभवंदिल्योमिति ॥ 

.इत्येतरेयोपनिषद्धाष्ये दत्रीयधयाये परथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्धगवत्पूर्यपादरिष्प्रभ्रीपच्छंकरभगत्रत्ृतावेतरेयोपनिषद्धाष्ये 

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
एवं तावत्छऽयरप्रातप्रे्ारम्य प्रज्ञानं ्रह्मत्यन्तेन विचारपरःसरमातमतक्वं निषीरि- 

तम्। आत्मा करणप्तवातात्मकप्राणफयतिरे्तः संन्तानदिप्तवान्तःकरणवृच्यतिरिक्तस्तद- 
नुगतः खप्रकारः सवररैरेष्वकः सवेप्रपञ्चयिष्ठानमूतोऽद्वितीयः प्रततानं व्रह्म नित्यद- 
दवुद्धमुक्तस्वभाव इति । इदानीमेवंमूत्रह्मात्विदः फटं वक्तु प्र ,पपनेयादि श्रुतिवा- 
क्यम् । तत्रच्छन्देनेकवचनान्तेन प्रङ्तानामपि,कोऽयमात्पत्येवं॑विचारयतां बहूनां 
परामशायोग्यत्वादिदानीतनस्य विदुषश्च पर इति मूतवाचिना परामर्ायोभ्यतवा्पू्रध्या- 
योक्तो वामदेवः प्रमद्यत इत्याह--स वामदेव इति । ब्रह्मविदः फठमिलत्र 
ववर्य तात्प्याद्वामदेवादिपुरपतिरेपे तात्पयीमावायः कश्चन अर्म एलयाह--अन्यो 
वेति । एवपिति । -कोऽयमातमव्युक्तप्रकारेणेतं प्रज्ञानरूपं यथोक्तं व्रह्म प्रजननिताऽऽः 
लना देदत्यभः । एएरेयेतच्छ्क्तं रतत्वं व्यक्तौ करोति--यृनेेति । येनैव 
ृजञिनाऽऽत्मना ब्रह्म विद्वांसः पूरवेऽमृता अभूवंस्तनेतेनेव भर्ञेनाऽऽत्मना यथोक्तं ब्रह्म 
वेद वामदेवोऽन्यो वा सरोऽगरतोऽपपत् । वथाऽयमपीदानीतनोऽपि वद्नितेनेव श्रज्ञे- 
नाऽऽत्मनाऽप्माह्लकरहुत्कम्यामृतः प्सप्रदिलन्वयः । अत्रोच्छयणं पक्षिणो नीडादि- 
वोध्वगमनं मः संमवति किंतु देहात्ममावत्यागेन प्रत्तानालमाव एतरेल्यमिप्रेय प्रज्ञानात्म- 
नात्कम्येत्युक्तम् । प्रत्नानात्मना विद्वानिति वाऽन्वयः । उक्तमात्मतच्वमङ्गीकारवाचि- 
नकारेण सख्वातुभवप्रकटनेन इदीकुवन् (2) । 

“जकार श्चधराब्दश्च द्वितो ब्रह्मणः पुरा | 

कृण भित्वा विवियेतो तस्पान्माङ्धटिकावुभो' 
इतिस्मतरौ करिण ब्रह्म तमानुपंधानरक्षणं मङ्गलं कतूमोभिव्युक्तमिति ॥ 

इत्येतरेयोपनिषद्धाप्यटीकायां तृततीयाध्यये प्रथमः लण्डः.॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्धगरवसुन्यपादशिष्यश्रीमदानन्दज्ञयनकृतावेतरेयोप- 

निषद्धाप्यदीकायां तृतीयो ऽध्यायः, ॥ ३ ॥ 

१क. ख. ग. घ. अन्नेन । ड. प्रजञाना। २क.ख. ग. घ. अरुः । ३ च. 'वत्समभवदि । 

४ क, घ, 'त्मत्ववि० । ५ क. ख. ग. ड. श्योक्तवा। ६ ख. ट. "क्यता-। ५ ख. ट. 'न्द्रो्प्र । 

८ख. ट, प्रहानाः।९ख. ट. प्नैव। १० ख. ट. प्रज्ञानासः। ११ख. ट. प्रज्ञानात्म । १२ क. 
ट. नमः। १३क.ग.घ. ड. यानु । १४क.ग.घ. ङ क्तम् । 



यि 9 

अथ चतुधन्यप्ः । 

( भारुण्युक्क्रमेण सप्तमोऽध्यायः ) 

तत्र प्रथमः खण्डः । 

[दि 

* ॐ वृङ्मे मनपि प्रतिष्टिता मनां मे वाचि 
परतिष्ठितमाकिरावीम एषि वेदस्य म जगी स्थः 
श्रतं मे मा प्रहा्ीरनेनाऽऽीतेनाहीराब्रान्सं- 
द्धाम्य॒तं वदिष्यामि सयं वदिष्यामि तन्मामवतु 
तहक्तारमवत्ववतु मामवत् वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ सान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

इयेतरेयोपनिषद्यासप्रे ष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
दपनिषत्रमेण चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

इत्येतरेयोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
दति ऋग््राह्मणारण्यकण्डान्तगतद्वितीयारण्यके सप्प्नाध्यये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

ददै तरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयाणण्यके सप्तमो ऽपरयया्यः ॥ ७ ॥ 

[1 

| भरथोत्तरशान्िः । ] 

ॐ इदितः शुक्रियं दे । तमहमासनि .दपे। 
अनु मामेचिद्धियम् । मयि श्रीर्मयि यसः। 
परैः सप्राणः सवरः। उतच्तिष्ठाम्यनु प्रा श्रीः। 
उत्तिष्ठन माऽऽयन्त॒ देवताः । अद्ब्पं चक्षु 

~~~ -----~-~ ~~~ ------------~--~---~--~-- 

ॐ षृष्खण्डस्य भाष्ये स्यष्टत्वादात्मतखाप्रतिपादनाच्च श्रीमच्छकराचर्यन कृतमियेतदटीकात 
एव क्ञायते । सा तु टीका दीपिकातोऽभिक्ेवेति ज्ञात्वाऽत्र न संगृहीता । अस्य खण्डस्य व्याख्यान- 
मेतत्पु्तकसेगृीतदीपिकायां वियत एव । सप्तमाध्याग्रोऽयं शान्तिरूपो ऽरित, अत एवैतदुपनिषदादौ 
रिप्पण्यामध्यायज्रिकल्पेयमुपनिषदित्युक्तम् । एतत्खण्डान्तखण्डषट् कश्या ऽऽत्मषट्केति न्यवदारस्तुप- 
निषद आत्मप्रपतिपादकत्वादस्याप्युपनिषर्संषन्धिगान्तिरूपत्वेन कथ॑चित्परम्परयाऽऽत्मप्रतिषादकत- 
प्रेलयाभप्रायेणेति बोध्यम् । 



[अ ०४०१) एतरेयोपनिषत् । ९३ 

रिषितं मनः। सूरयो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षेमा 
मा हिसीः । तचधुरदवहितं शयुकरमुरत । पश्येम 
शरदः श्तं जीवेम शरदः शतम्। समय व्रतपा 
जपिदेव ज मर्येष्वा । तं यन्नेष्वीद्चः। 

ॐ शान्तिः चान्तः शान्तिः| 

इयेतेयोपनिषद्यास्मषट्फं समाप्म् ॥ 

द् येतरेयोपनिपत्समाप्ता ॥ 

दति ऋग््राह्मणारण्यकाण्डान्तगतद्वितीयारण्यकं समाप्तम् ॥ 

७. - भ (क 

समापा सदीकरशांकरभाष्योपेतेयमतरयो पानेषतर । 



अथ विद्यारण्यमूनिकृता 

एतयोपनिषदीपिका । 

यस्य निश्वसितं बेदा यो बेदेभ्योऽखिटं जगत् । 
निमेमे तमहं बन्दे धिदातीथमहेश्वरम् ॥ १॥ 

थपध्यायत्रयेण प्राणविद्या प्रपञ्चिता । तावता ब्रह्मविद्यायां परुषस्य 
गरख्याधिकारः संपन्नः। कमेकाण्डोक्तैः कममिविविदिषाया उत्पन्नत्वादुपासनया 
चित्तैकागरयस्य संपन्नत्वाच्च । तत्संपत्तौ शमदमादयो गुणा अथंसिद्धाः। ते 
चाऽऽत्मविद्ायामन्तरङ्गभूताः । "श्रान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो 
भुलाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं परयति!" इतिः श्रतेः। अतो ुख्याधिकारिणपपरलक्ष्य 
ुतिरध्यायत्रयेण ब्रह्मत विस्पषटमपदेषटूमादो तं संग्रहेण सृचयति- 

-ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीननान्यत्किचन मिषत् , इति | 
£ 

त्शब्दस्याथा पहषिभियें स्मयते- 
यन्चाऽऽग्ोति यदादत्ते यञ्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मादासेति कीतितः'' इति । 

टिविधो ह्यात्मा व्यवहारविशिष्टः केवटश्ेति । व्यवहारोऽपि तरिविधः 
जागरणं स्वस्रः सुषुश्चिश्रेति । तत्र सुषप्रावयं जीवः स्वोपाधिविख्ये सति परः 
मानन्दरूपं ब्रह्म प्राप्नोति । तथा च कंवस्यापनिषदि भ्रूयते- सुषपिकलि 
सकटे विलीने तमरोऽभिभरतः सुखरूपपमेति इति । तस्मादाभोततीयासति 

स्प्यमपाणं प्रथमं निर्मचनं द्रष्टव्यम् । स्वमरावस्थायामयं जीवो जागरणस्थपदा- 
धषासनाः सवा आदत्ते । तथा च वाजसनेयिन आमनन्ति-^“स यत्न प्रसर 
पदस्य दोकस्य घवोढतो प्ातरमप्रद्राय स्यं श्रिय स्वयं निपरोय सैन 
भारा समेन ज्योिषा प्रस्वपिति” इति । अस्यायमथेः--यदाऽयं जीवो 

वाक्चक्चरादिदशाविधबाह्मकरणोपरतिरूपं स्वापं पराति तदानीं स्वावतो 
गिरिनदीसमुदरमनुष्यपन्वादिसर्वपदार्थोपितस्य टोङ्स्येन्दिेरवलोक्यमानस्यास्य 
जगतो परात्र लेक्षरूपां वासनामपाद्वाय तत्ततपदार्थभ्योऽवच्छ स्वयं स्वी 

१ ग. शमा" । २ ग. द्वितः श्रद्धान्वितो भूः । ३ क. ति।भ । ४क. ख '्टभ्य श्रु" । 

५. ग. 'पदिरति । तत्राऽऽदौ । ६ ख. “शब्दो म । ग. शब्दार्थो मः । ७ ख. यदस्य । < ध 

कीयते । ९ ग. “ण निर्वचनं प्रथमे द" । १० घ, श्रामः । ११ख.घ. परस्वा । ग. प 

स्वपरं प्राः। १२ ख. ग. °भ्योऽपच््छि' 



2 विद्ारण्यदङता- 

कलय ततो जागरणाभिमानं स््रगरमेव बिनाश्य स्वम जगद्ुपं च स्वयमेव 
निमय. जगदाकारेण परिणमते स्वेन भासा स्वकीयेनान्तःकरणेन । तथा 
स्वेन ज्योतिषा स्वरूपचेतन्येन करिपितपदाथावभासकेन युक्तः सन्पस्वपि- 
त्रीति । तस्माद्रासन॑सीकारादादन्न इत्यस्ति द्वितीयं॑निवेचनं द्रम् । 
जागरणावस्था्या चश्चरादीन्दरयेवदयाश्रपदि विषयानात्त युदके । तथा चाऽऽ 

थर्वणिकैरेवाऽऽन्नायते--“हयन्नपानादिग्रिचेत्रमोगैः ख पव जाग्रसरिदषि 
मेति" इति । ततो बाह्मविषयभोगानद्यलयास्मेति तृतीयं निवचनं द्रष्टव्यम् । 
उपाधिविरिष्टस्यावस्यात्रयपुपर्जग्य निर्वचनत्रयगुक्तप् । अथ केवलस्य नि 
चनपच्यते । -पद्यस्माकारणादस्याऽऽत्मनो भावरः स्वमावपिशेषः संततः परि 

च्छेद्रहितः । तथा च सयं ज्ञानमनन्तं व्रह्मेलत्र श्रुलयन्तरे देशकाख्वस्तुपरि 
च्छेद राहियलक्षणमानन्त्यममिहितम् । तस्पाद्रतति सांतत्येन सपत्रं गच्छती 
त्यातपेति चतुथं निषेचनं द्षटव्यमिति। एवं सत्यत्राऽऽतपतश्यानिर्देशस्य प्रस्तुत 
त्वादखण्डकरसतसेन संततत्वमात्मक्नब्द प्रत्तिनिपित्तम् । 

यदि धातुप्रलयययजन्यमव्रयवाथयुपश््य रूढिमाभ्रिलय स्वरूपवाचित्वपुच्येत । 
तद्ाऽप्यध्यस्तस्य निखिटस्य जगतोऽधिष्ठानस्वेन सवेखरूपतवमस्ति न ह्यारोपि- 
तानां सर्पधारादण्डमालावछीवदेमूतितादीनामपिष्ठनम्तां रज्जुमन्तरेण किवि- 
दन्यद्रास्तवं स्वरूपमस्ति। फर बहुना यच्यमात्पशब्टो यौगिको यदिवा रूढः 
सर्मथाऽपि संततोऽखण्डेकरसः सतैजगदपिष्ानैखेन तदीयवास्तवस्वरूपभ्र॑तः 
पदां आद्परन्देनात्र विवक्षितः | ैशब्दोऽवधारणाथः। इदमिदानीं सवेजनीन 
प्रलक्षादिपमाणेः सर्वैरपि प्रतीयमानं जगदगरे खटः प परासेव्राऽऽप्रीत्। न तु तत्का 
यभते नापरूपालमकं जगदासीत्। नाप्यासगोचरौ शब्दभलय॑यावास्ताम् । लोके 
मरत्ायेभरतघटश्चरावाधरत्पत्तेः प्र मूदेवास्ति न तु घटादिकम् । तथाऽपि यो 
चस शब्दपल्ययौ वरियेते एव तद्वदत्रापि प्रपक्तौ सयां शब्दपरयययावपि वैशे 
व्यावत्येते । देदेन्दियादीनामभवेनं निहानिष्पाद्रशञब्दस्य मनोनिष्पाद्यस्य 
पर्ययस्य चाभावः सुतरामुपपद्यते । नन्विदणासखाऽऽपतीदिति सामानाधिकरण्येन 
जगदशिषटटयमात्पनः प्रतीयते नीलमत्परमिति सापानापिकररण्यश्रवरणे सत्युत्प 
लद्रव्यस्य नीशुभेपैशिष्टयस्य पतिभासात्। पैत्र् । वैरिष्टये सलयप्रशन्दषेय- 

१ ख. ग; "गतेन स्वे । २ ग. न्नानां स्वीः। ३ ख. 'वाष्यादीन्रूः । ग. बाह्यविषरयान्रू । 

४ ग. "्पादीन्विष' । ५ क. पेराघ्नाः।६ ख. ग. द्ोतिश्रु । ७क.ख.ग.घ. त्र्तगण |< ध 

त्तवतत्वस्य स्व ९ ख. 'नतचेन । १० ख. श्म॒तस्त्वप। घ. भृतस्तत्पदा' । ११ ख.ग. "ययौ 

पूवमास्ता° । १२ ग. शध । १३ ख. “न जीवेन जि'। १४ ग, “ठतवगु । १५ ग, च, `णविरि । 



एतरेयोपनिषदपिका । ३ 

ध्यपसङ्गत् । इदानीं जगद्िशिष्ट आत्मा भतिमासत इत्यदुपपस्या स्थितिकाटं 
परित्यञ्य केवलमात्मानं वक्तुपुग्र्मेन शष्ट; प्राचीनकार उपादीयते । तदेष- 
मनेन पक्यिनाखण्डैकरसमातमतचं स॒चितं भवति । प्कादिशम्गैरखण्डेकरस- 
त्वमेवं स्पष्ट क्रियते । लोके टृक्षादिपदार्थेषु स्वगतः सजातीयो षिजाती- 
यश्च त्रिविधो भेदोऽस्ति । तंत्र शाखास्कन्धपत्रादीनां परस्परमतियागिको 
दक्षस्य स्वगतो भेदः । दृक्षान्तरपरतियोगिकः सजातीयः । पाषाणादिप्रति 
योगिक्घा विजातीयः । तद्रदास्मनाऽपि प्रपक्तवक्करशब्देन स्वगता भेदा व्याव 
लयते । न वक्षवन्नानात्मको भवति गि सरेकात्मक इलयर्थः । एव्कब्देनाऽऽत्मा 
न्तरज्याषहत्तिः । योऽयमेकः स एव न त्वन्यः कथित्तादश इत्यथः । नान्य- 
दिद्यादिना विजावीयभेदो निषिध्यते । अन्यत्मकृतादास्मनो विलक्षण 

कंचन िंचिदपि वस्तु च परिषत् । धातूनामनेकाथत्वान्नाऽऽपीदित्युक्त 
भवति । न चे जगदुत्पादनाय मायाख्याया; शक्तेरङ्गीकायेस्वादन्यसद्धावः 
शृङ्नीयः । आत्पश्क्तितेनावस्तुतेन च मायायाः पृथगगणनानहैत्वात् । न 

हि भ्रत्येभ्यो जीवितं परयच्छैन्तः स्वामिनस्तव्ेतावद्धनं त्वदी यशषक्तश्वेतावदिति 
विभज्य गणयन्ति । नाप्यवस्तुभतं चन्द्रपरतिविम्बादिकमभिलक्ष्य द्रौ चन्द्रमसौ 
वस्तुभरताविदयेव बुद्धिमन्तो व्यवहरन्ति । तस्मादङ्गीृतायापपि मायायापा- 
त्मनोऽखण्डेकरसतायां न कोऽपि धिघ्रोऽस्ति । इशः स॒ यदि तत्रापिजग 
द्नुव्तेत तदानीं व्यर्थोऽयपु्रुब्दपयासः स्यात् । सामानाधिकरण्यं तु वाधा 

यौपप्यपपय्ते । यस्त्वदीयश्रोरः स स्थाणरियेष्रे बौधदशेनात् । तद्वदत्रापि 

यजगखेनेदमिदानी प्रतिभासते तजजगन्न भवति करं स्वारपवेयवं याजना- 
यमू । नन्विदानीमि तद्वा नेदं जगृक्ित्वालमव । बम् । तथाऽपि 

ुभुत्सोभूदस्य जगअलयदाव्यौदनुभवविरोधशरमो मा भूदिति खटः माचीन- 

काल उपन्यस्यते । काटस्यापि सृ्छन्तमावा्काखवाचको अगरद्नग्दोऽनुपपन्न 
इति चश्च । परपसिद्छनुस्तरणाथत्वात् । परम्रसिद्धया परा बाधनीय इति 
न्यायः । प्रस्य तु बुभुत्सोः पूपखणिितमानदृष्टयोमध्ये परलयकालग्रसिद्धि 

रस्ति । अतस्तदीयभाषया बेोधयितुप्र् इत्युच्यते। अनेनैव न्यायेनाऽऽत्माॐ 

सीदिति श्ब्दद्रयं प्ररपसिद्धया योजनीयम् । अन्यथा पुनरक्तिपरिहाराय 
---------------------- -- -----~~-~ ~------------- - ~+ ---- -< ------~ ---- ~~~ ~~ 

१ग. प्रतायत ।२ग. "व प्रकटी क्र ३ रइ. यथा।४्ग. चतदु ५ग. च्छतःस्वा। 

६ ग. "प्रिति बः । ७ घ. ध्यामुपरः। ८स.ग. रितिबा।९ख. बाधाद् । १० घ. तमव द्यवे) 

सेवेति योः । ११ ख. येव योः । १२ ड. च. गघ्प्रय' । १३ ख.ग. घ. च. व्यानु । 
१४ ख. घ, 'रोधादृभ्रमो । १५ ड. 'मवसद्धावा। १९ इ. च. ररस्परषुः । १७ ग. ति प्दद्र । 



; विधारण्यढृता- 

पा्ददवयस्याथभेदे कृते सति सत्ताविशिष्ट आसेत्येवं परतिभासादखण्डा्थतवं 
हीयेत । श्रतेस्त्वात्मशब्दसच्छब्दौ पयायत्वेनाभिमती । अत एव~-““ओआस्पा 
षा इदमेक एवाग्र आसीत्"' इत्यस्य स्थाने छन्दोगाः “पदेव सोम्यदमग्र 
आसीत्'' इति पठन्ति । सवथा सवैमेदभुन्य आत्माऽत विवक्षितो न तु हिर- 
ण्यगमादिरोकिकि आतसा। 

एतचोत्तरमीमां सायां ठतीयाध्यायस्य तृतीये पादे चिनितम्- 
“ आत्मा वा इदमिल्यत्र विराट् स्यादथवेश्वरः । 

मृतुदषटन श्वरः स्याद्ववा्रानयंनादिराद् ॥ 
भूतापतंहूतेरीशः स्याद्ैतावधारणात् । 
अथवादो गवादुक्ति्रह्यात्मत्वं विवक्षितम् ॥ 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्र विरद स्यादथवेश्वर इति 
संदेहे विराडवाऽऽत्मन्ञब्दबाच्यो नेश्वरः । कृतः । “स ईप्नत लोकाश्च सजे"? 
इति पञचभृतष्टष्टिपनुक्ला लोकमाजरखषरमिधानादीश्वरेमकरणेषु तेत्तिरीष- 
स्छान्दोग्यादिषु भृतसृुष्वमिध।नद शनात् । ताभ्यो गामानयदितिं चोक्तगवा- 
यानयनं शरीरिणो व्रिराजो घटते । न सशरीरस्य परमेश्वरस्येति प्रपत 
वमः । एक एवाग्र आसीदिदयदरैतावधारणादीश्वरोऽताऽऽत्मशब्दार्थः । तथा 
सति शाखान्तरोक्तभूपृषटिरत्ोपसंहतु शक्यते । यत्त॒ गवाथानयनं तद्थवा- 
दरूपम् । तद्रेदनस्य स्वातन्त्येण पुरूषा्थस्वाभावात् । अथ भरताय 
मन्येथाः) तदि विराडादिद्रारा परमेन्वर एव गवादिकमानयतु । श्रूयमाणस्य 
गादिपपश्चस्य सवस्याथ॑वादतरे धुतेषिव्तितोऽथः कोऽपि न सिध्येदिति 
चेत् । न । जीवव्रहमक्यस्य विवक्षितलात्। आत्मा वा इत्युपक्रम्य स एत 
मेव पुषं बरह्म ततममपदयत् । प्रहानं ब्रद्त्युपसंहारात् । तस्माद्वरं एवाऽऽ- 
त्पशचब्दबाच्यः। | 

इतथं संग्रहेणाऽऽत्मतचं सूत्रितम्। तचाध्यारोपापवादाभ्यां प्रपश्यते । तत्र 
स इईकषतेत्यारभ्यायमावसथ इत्यन्तेन प्रन्थेनाध्यारोपं परपश्चयितुकापम आवा 
रोपं संग्रह्ाति- 

स॒ ईषत लोकान्न मूजा इति स इमा्टीकानमुनत, इति। 
~~~ => ~ ~~ जज 0 अकि = -- ~ ० > 

१ ड. "तेश्वाऽऽत्मः। २ ड. च. "तच तु" । ३ क. ख. “यने वरिराः।४ ड. ^रडिˆ। ५ ड. 
रकार । ६ क. ख. घ. "च्छन्दोगादि' । ७ घ. धानाः। ८ ग. 'ति यच्चोक्तंगः। ९ ङ, 
-क्तमुलसू" । १० ड. वादत्वं म । ११ ग. वाद्यानयनादि' । ध. वाद्यानयनप्र। १२ख..ग, 
र आत्म । १३ ख, च. सूचितम् । १४ ग. "दावध्यादे'। 

4२ 



एतरेयोपनिषहीपिकरा । ५ 

आत्मा वा इत्यनेन सूत्रेण स॒त्ि ¦ स परमेश्वरः प्ृथिव्यादीद्दीकान्स्या- 
मीदेवगीक्षत, शप्षणं विचारं कृतवान् । तुशब्दो वित । दृत्यं विचायं स 
परमेश्वर दमटीकानसृजत । यद्यप्यत्राऽऽन्धेवेति केवरं तं प्रकृते तथाऽपि 
निर्विकारस्य जगद्धावापर्यसंभवाच्छाखान्तरोक्तमायाशक्तिरप्यथाद जदितेति 
द्रष्टव्यम् । “प्रायां तु प्रकृति विद्यान्पायिनं तु पश्चरम्'' इति हि शुलयन्त- 
रभू। “न्द्रो मायाभिः पुररूपंः'" इति च। मायासहितस्यांपादारन॑तवस्य 
विवक्षितत्वाष्िवतेवाद एवात्राभ्युपतव्या न त्वारम्भपरिणामवादां । यद्यपि 
लोकाश्च खजा इलयेतावन्मा्रविचारेण कुलाटबन्निमित्तकारणत्वमेव प्रतीयते 
तथाऽपि “सोऽकापयत वहु स्यां प्रजायेय” इति त्राखान्तरगतस्य स्वकौ ५वहु" 
भावविचारवाक्यस्य गुणोपसंहारन्यायेनाजरपसंहारादपादानत्वमपि सिध्यति। 
एत भगवता व्यासेन सूत्रितम् ्रङतिश प्तनिदनादष्टान्तानुपरोधात्'' [त्र 
सू० अ०१पा० ५ सू० २३ | इति। याऽयं परमात्मा नासां केवल निमि 
तमेव कितु भ्रकृतिरूपादानमपि । कुतः । येनाश्रुतं श्रूतं भवती लेकविज्ञानेन 
स्वषिज्ञानं प्रतिङ्गायोपादानरूपदृष्ठान्तस्य चानुसरणात् । तदेतत्सृत्रोक्तं खपः 
कषसाधनं परपक्षदूषणपरखेन स्मृतिपादेन तकपादेन च प्रपितम् । सष्टव्यानां 
लोकानां भौ तिकत्वेन मृतव्यतिरकेणासंमबाद्धतदषटिरप्यनोपसेहरणीया । सा 
चान्यत्रैवमाश्नायते-- “तस्माद्रा एतस्मादातन आकाशः संभूतः । आकाश्चा 
दरायुः। वायोरस्निः। अप्रेरापः। अद्भयः पृथिवी ' इति । एतदायविचारश 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य पूवभागे प्रतिपादितः । परमेश्वरस्य सल्यसंक- 
रपत्वाद्ुतसृष्टौ खोकसूृष्टठौ वा संकरपव्यतिरिक्तं साधनान्तरं नापेक्षितम् । अत 
एवान्यत्र भ्रूयते-.सल्यकाम सलयसंकसः'' इति । “छ तप्रस्तप्त्वा । इृद९ 

सु्ैमसूजत "' इत्यन्यत्र श्रवणात्तपोरूपं साधनपयक्षितमिति चेत् । मेवम् । न 
धरत्र कृच्छ्चान्द्रायणादिक तपः । कितु स्र्टव्यसंकरप एव । “यस्य ज्ञानमयं 
तपः!” इति श्रुलन्तरात्सेकरपस्य निरङ्कुशत्वानरास्त।शवरस्य भृयान्मयासः। 
तस्य च संकदस्पस्य सत्यत्वाजगतो न मनां राञ्यतुरयत्वम् । 

ये छोकाः परमेश्वरेण सृशस्तान्सस्वनान्ना निदिशति- 
अम्भो मरीचीमरमापः, इति | 

एतेषां शब्दानां छोकवाचित्वपरसिद्धरभावारस्यमेव श्ुतिव्यां चष्ट 
अदोऽम्भः परेण दिवं द्रौ: प्रतिष्रऽन्तरिक्षं मरी 

+ = ~ 1 [8 आ कन) -~----~ -=---~-->=' ग्यः 

१. रितो यःपः।२क.ख.घ.च. तःप ३ख.ग.दय. रक्तामा । ४ ग 

भ् + तयेद्धो । ५ ग. “पृ दयत इद्यादि।मा। ख. पद्यत ई ६ ग.ध,. नस्य ॥ ७ ग 

धयप्रह्मभाः । ८ ग, य्स्यवाः।९ग. घ. ्ताया उपा'। 



& विद्यारण्यकरता-- 

चयः प्रथिवी मरो या अधस्तात्ता अपः दति | 

दिवं परेण य॒टोकस्योपरि महटोकजनोखोकतपोखोकसलयरोका ये सन्ति 
याच दौः प्रतिष्ठा सर्वेषां देवानामाश्रयभृतो चुरोकोऽदोऽम्भ एतत्सवेमम्भः 

वाच्यम् । छोकेषु पञ्चभूतानां साधारणत्वेऽपि जरस्यास्मदुपरन्धियोग्य- 
स्वेन प्राधान्यपमिपरेयादाऽम्भ इत्युक्तम् । उपरितनलाकादषृष्टरिरणाऽऽगत- 
मम्भ एवास्माभिः साक्षादपलभ्यते न तु मतान्तरम् । सुयेमरीचीनामाधारता 
दन्तरिक्षलोको मरीचय इतिशब्देनोच्यते । भूरटोकिवा्तिनां पराणिनां सहसा 
भियमाणत्वान्परशब्देन पृथिष्युपलक्ष्यते । पथिव्या अधस्तात्पातारविशेष- 
रूपा भोगभरमयो याः सन्ति ताः सर्वास्तट्टोकवासिभिनांगादिभिराप्यायमा- 
(राप्यपा)नत्वादाप इत्युच्यन्ते । 

लोकखष्टिपुक्तवा पाटकाभाक्रेन लोकानां विनाशो मा भूदिति लाकपल- 
कसृष्टि दशेयति- 

स दक्षतेभे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति 
सोऽद्य एव पुषं समुदलामृखयत्, इति । 

सं एव परमेश्वरः पुनरप्येवं विचारितवान् । इमे खट् लोका निष्पन्नास्तेषां 
मोगस्थार्नानापवेतनानां लोकानां रक्षा्थं॑चेतनाटीकण्रछान्देवान्सवैथा 
सर्ष्यामीति ।.स विचारयुक्त ईश्वरोऽद्धच प्रर जरोपटक्षितपश्चमूतेभ्य एष 
पुरप्रे पुरुषाकारं विराजं विराट्पिण्डं समदधलयापृछयन्प्रतं कठिनमकरोत् । यथा 
कुलाटस्तटाके जलस्याधस्तादाद्रौ मृदमानीय शोषयित्वा कठिनं पिण्डं करोति 
तद्रदेवायं विराशपुरुषः समष्टिरूपो ब्रह्माण्डं रूपंलोकस्य पार्कः । 

अथ तदवान्तरलोकषालानां चेतनानामनन्यादिदेवतानां सृष्टि दशंयति- 
तुमभ्यतपत्तघ्याभितप्तस्य मं निरभियत य॒धाऽण्डं मुखाद्राग्वाचोऽ- 

भिर्नापिके निरभियेतां नाधिकाम्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिये- 

तामक्षीभ्यां चक्षशक्षष आदिद्यः कर्णो निरभियेतां करणाभ्यां श्रोत्रं 
्रोत्रादिशस्तवदुनिरभिद्त त्वचो लोमानि लोमभ्य आओपपरिवनस्पतयो 

हृद्यं निरिद्रत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरमियत नाभ्या 

भपरानोऽपानान्भृदयुः शिश निरभिद्यत चिक्षदरेतो रेतस अपः, इति । 

इत्येतरेयोपनिषय्यात्मषटूके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
उपनिषत्मेण प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

इति कग््रह्मणाण्यकृाण्डान्तर्मतद्ितीयारण्यके चतुथाध्याये प्रथमः खण्डः # १॥ 
-----~~------- ~~~" - -~-------~--~----~ ~~ ----- 

१. तेज! स२्ख.ग.ढ.च. भूलोकः । २ ख.ग.द्जपः। ४ घ. नानांलो\ 
५ग. ण्डस्य ल" ६ स. ड. च. पस्यलो।७ ख. ध. च अधेतरदेवाः । 



एतरेयोपनिषश्पिका । ७ 

तं विराटूपुरुषमभ्यतपत् । अमितस्तत्तच्छद्रतद्रतेन्धियतदमिमानिदेवतामु- 
षयं स परमेश्वरः पयालोचितवान् । पयालो चनमेव तप इति पर्वपुक्तमू । 
अभितः पयांखोचितस्य विराट्पिण्डस्य परं च्रं निरभिद्यत 
मृखच्छिद्रं विदारितमभरत् । य॒था पक्षिसपादीनां पकमृण्ठं भिं भवति 
तद्वद स्मान्पुखच्छिदरादरागिन्दरियं निष्पन्नम् । तस्माचेन्द्ियादभिदेवता निष्पन्ना । 
एवगुत्तरपयायेष्वपि च्द्रद्धेयदेवता व्यास्येयाः। प्राणो घ्राणेन्द्रियम् । 
लोमशब्देन तदाधारमभूतत्वदनिषएठं स्पशेनेन्द्ियमुच्यते । हृदयमष्टदलं कमलम् । 
अपानोऽधःसंचारी वायुः । रेतो गुचन्दरियम् ॥ 

इति श्रीपरदवि्यारण्यपुनिविरचितायामेतरेयोपनिषदही पिकायां द्वितीयाः 
र्यके चतुथाध्याये प्रथमः खण्ड; ॥ १॥ 

षिण णि 

इद्द्रियाणामभिमानिदेवतानां च सृष्टिरक्ता । अथ तासां देवतानां भोग- 
योग्यारपकरीरसृष्टि विवक्षस्तदुपोद्धाततेन क्वतििपासयोः सुटि दशैयति- 

ता एता देवताः पृष्टा अस्मिन्मदलयणेवे प्राप- 
तस्तमशनापिपाताभ्यामन्ववा्॑त्, इति । 

या इद्दियतदभिमानिदेषतास्ता एताः सटः सत्याऽसिमन्पवक्तं मह 
त्यणेवे समुद्रबदलयन्तविस्तृते षिरादरेहे भापतन्पकर्पेण पतिता अभूषन् । तं 
सर्वेन्दियतदेवताधिषठानमरतं विराद्रेहं श्षुत्पिपासाम्यामन्वव्राजदनुगमितवान्सं - 
योजितवानिलयथेः । 

अथारपदेहसृष्टिमाह- 
ता एनमन्रवन्नायतनं नः प्रजानीहि यक्मिन्प्रतिष्ठिता 
अ्नमदामेति ताभ्यो गामानयत्ता अघ्रुवत्र् वै 
नाऽयमलमिति ताभ्योऽश्वमानयत्ता अद्रुवन्न वै 
नोऽयमलमिति ताभ्यः पृरुषमानयत्ता भ्रु 
वन्मुकृतं बतेति परुषो वाव सृतम्, इति। 

९ 

ता षिराद्दहे पतिता इद्दियामिमानिन्यो देताः सरष्टारं परमेश्वरं प्रत्येव- 
महुवन् । भोः परमेधरायं विराद्देहोऽस्माकं भोगक्षमो न मवति ॥ अति- 
रोदे तं विरादेहमापएयं तत्र प्रतिष्ठां प्राप्तु वयमसमथाः। अन्नं चेतदेहपर्यापतं 
संपादयितुमपतम्थाः । अतो यस्िन्नसपश्चरीरे प्रतिष्टिता सत्यो वयं तदे 

१ ग. ड़. “पदेहमः। २ ध. "स्तत्र च्छिद्रः। ३ उ. द्रत्तस्माः। ४=ड. च. भ्रिदव'। 
५ ग. शन्दियाभि" । 6 ग, ^निन्यो दे" । ७ इ, च. अभवन् । ८ ग. "वता एनं ल्ल । °ग. रतं 
प्रः । १०६, "हृदे पः। 



1.4 विद्ारण्यकृता- 

हपयोप्तमन्नमन्तं शक्ता भवामसताद्कमायतनं शसीरं नोऽस्मदरथ मजानीह्वधा- 
रय संपादयेयथः । ततः परमेश्वरस्ताभ्या देवताभ्यो भोगाय गां गोदे्मा 
नयत् । ताश्च देवता अबु्न्नोऽस्माकमपरं देहो नवराटपपरितनानां द्न्तानाम- 

भावेन दुवांदिप्रटस्योत्खातुमशषक्यत्वादताऽयपरपि गादेहास्तिषतु । इतांऽ- 

न्य॑पप्यभयतोदन्तं दहं सजेत्येवम व्रुवन् । ततः परमश्वरस्तदथमश्वमानयत्ताश्र 
देवता विवेकङ्ञानाभावादयमन्वदेहोऽपि न पयाप्र इत्युक्तवत्यः । ततः पर 

मेश्वरस्तदरथें मिवेकसंपननं पुरुपदेहमानयत् । ताश्च देवतास्तावता परितुष्ट 

आश्चयबाचकरेन वतशब्देन स्वकीयपारेताषं सूचयन्यः सृष्ट ठृत परमश्वर- 

णेत्यत्रबन् । यस्पान्मनष्यदेह एव विवेकसंपन्नः । तथा च पवपरदाहूतम्- 

“परुषे स्वेवाऽऽविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सपन्नतमां विज्ञात वदति वङ्ग 

प्रयति वेद श्वस्तनं वेद छोकालोकौ मर््येनागृतपीप्सत्येवं संपश्चः'' इति । 

तस्मान्मनष्यदेह एव सुदतमिल्नेन शब्देन परितोपद्योतकेन वर्तं योग्यः 

ई्वरसषटेष भोगक्षमशरीरेषु देवतानां पवेशायेष्सरणं दशयति - 
ता अत्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति, इति । 

यसिन्नायतने दद्र यदिद्दियमुत्पन्नं या चाभिमानिनी देवतोत्पन्ना तदाः 
यतनमनतिक्रम्य हे देवताः प्रविशत.। 

इत्थमनुङ्गातानां देवतानां पवेश दशंयति- 
अभिवागमूत्वा मुखं प्रातरिद्रायुः प्राणो भूत्वा नासिके 
प्राविशदादि्यश्क्षमूत्वाऽक्षिणी प्राविशद्िसः श्रोत्रं भूत्वा 
कर्णो प्राविश्चतरीषयधिवनस्पतयो रोमानि भूत्वा त्वचं प्रावि- 
दोश्न्द्रमा मनो भूत्वा ह्दयं प्राविशन्पत्युरपानौ भूत्वा 
नामि प्राविशदापो रेतो भूत्वा रिशं प्राविशन्, इति 

पोऽयमधिवागिद्धियामिपानी एरवः सोऽयं बौगभूला बाच्यन्तभूय मुख 
च्छद प्ातनि्त् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । न खट वागादिष्विद्धियष्वगन्या- 

दिदेवताः प्रदयक्षप्रपलभ्यन्ते । नापि देवरतामिरभरितानाम्रान््रयाणां खखव- 

पयग्रहणसापमथ्यपस्ति । एतच भगवता व्यासेन सूत्रितम्-““ ज्यातिराच् 
धिष्ठानं तु तदाप्रननात् ” [ब्र° प्र० अ०२पा० ४ प्र० १४ इति। 
ज्योतिरादिमिरम्न्यादिदेवतेरधिषएनं बागादीद्रियाणां मररणमस्युपगन्तच्यम् । 

कुतः । त्रदाप्रननात्तस्य देवतामेरणस्याश्निदाग्मूखेलयादेना श्रूयमाणत्वात् । 
~ ---------> 

१क.ख.ग.घ.च. श्र नोऽ।२ग. घ. (नीदि संपादयावधारये । ३ ख. न्यमुभ । 

ख, प्दर्थंविः। ५ख. ग.“ कन्ञानसंः। ६ घ. "रषये"! ७ ड. च. वागिन्द्रियं एवन्त । ८ ख 

7. ड. च. "लभप्रे। ९ ख, पप्रेताः । १० घ. “मप्युपः । ११ ग. “भ्युवेतव्य । 



एेतरेयोपनिषष्ीपिका । ९ 

यथाऽयं विचारो द्वितीयाध्यायस्य चतुथपादे चिन्तितः । एवमन्येऽषीन्दरियवि- 
षयविचारास्तस्मिननेव पादे द्रष्टव्याः 

शुतिपपासयोपिराडदेहे नियतस्य स्थानविरेषस्य पूर्वमश्रवणात्टलशरीरे 
प्रवेशं दशेयति- 

तुमशनापिपाप्ने अत्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीद्दीति#* ते अत्रवीदेतास्वेव 
जं देवतास्वाभजाम्येताघ्चु- साग्िन्यौ करोमीति तस्मायस्यै कस्यै च 
देवता इविगहयते भागिन्यदेवास्यामशनागिपराे भवतः, इति । 

इत्येतयोपनिषदचयात्मषरके द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
उपनिपत्करमेण प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

इति ऋग््राह्मणारण्यकाण्डान्तमेतद्वितीयारण्यके चतुथौध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

ये कषु्पिपासे परमेश्वरेण विराददेह संयोजिते ते उमे परमेश्वरं पति स्वार्थ 
स्थानविशेषमनुष्हाणेखत्रताप्र । ईन्वरस्तु स्थानविशेषमदषटरा वापुमे अप्येता 
स्पेवाग्न्यादिदेवतास्वाभजामि , ततस्तास्वेव भागिन्यौ विषयभागयुक्ते कयो 
मीटयत्रवीत् । यस्मादेवमीश्वरेणोक्तं तस्माल्ोके यस्यै कस्या अगन्यादिदेवतायै 
हविग्रूह्यते भोग्यं वस्तु समर्प्यते, अस्यामग्न्यादिदेवतायामेते श्षत्पिपासे भाग 
युक्तं एव मवरतः। अमिवाय्वादिदेवतानां श्ररीरेष्वप्याहारस्वीकारे क्षसिपासयो- 

9 > (> 

रेव ततमत । तथा मरनष्यशरारऽपे चक्षुरादिदवतायं हविःस्वाकार क्षति- 
पाप तप्यतः । यदा पत्रे पातित सम(चानमन्नमत्तक्राप आदरेण पश्यति 
तदानी भोग्यस्य प्रलयासननेत्वपरितोषेण मनसि तष्णा शंन्तेव भवात न तु 

® क यथाप बाधते । एवमलन्तपरयानवार्तश्रवणस्नादौ यथोचिते" द्तिरेशो 
द्रष्टव्यः । तदेव सवेदवतासु श्तिपिपासयाभा(मा)गोपेततम् ॥ 

¢ श 

इति धीमद्विारण्यमुनिषिरवितायामेतरेयोपनिपदीपिकायां द्वितीया 
रण्यके चतुथाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

यानि भोगापिष्ठानानि गवाश्वपरुषशरीराणि यानि च भोगकरणानि 

वहन्यादिदेवताधिष्टितानि वाक्चक्षुरादीनि गवादिददेषु प्रविष्टानि तानि सबा 
ण्यमिधाय भोग्यखष्टिमिमिधत्ते- 

पर दक्षतेमे नु द्योकाध लोकपाटाधरान्नमेभ्यः सजा इतति 
कन ~ ~~~ ~~ - -- क ==> =-= 

% तिस ते, इयपि क्रपित्पस्तकरे पाटः । 
कनक ---~ = ------ ----- १ [ = स 

१क.से.ग.च. संनिभाः ।२स. ग, त्नत्वात्पारि। ३2. दान्तव। ४ग. (तं क्षुद 
म।२ द्र ।५ग. ट, 'दृतत्सवेः। ६ ड, 'गायधेः। ५ ख. ध. ¶निदे"। 

[ि 

--- -----------+ 



कि, +, 

१० विधारण्यकृता- 

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूप्तिरजायरत् 
या.वै तरा मू्तिरजायतान्नं वे त्रत्, इति। 

स परमेश्वरः पुनरप्येवं विचारितवान् । ये पृथिव्यादिोका ये च छो 

पालाः सर््न्धियशषरीरदेवतारूपासते सर्वेऽपीमे सृष्टाः सट । अतः परमश्वर- 

स्तषाप्रनपन्तरण जीवनासंमवादेतदथमन्न स्यापि विचार्यान्ननिष्पादना्ं 

तव्कारणभताने जख्प्रधानाने पञ्च पदहामूतान्यस्यतपतरू | सवतः पया 

लोचनमकरोत् । इदशाज्जरसहितातसेतरादव्रह्यादयो जायन्तां सं ईदृशानि 

प्रषकादिश्ररीराणि माजोरादीनापन्नभरूतानि जायन्तापित्येवं सक्र कृतवान् । 

ताभ्योऽद्धयो जलोपरक्षितमूतेभ्यो व्रीहियवादिरूपा पूषकादिरूपा च मतिः 

रस्नाग्रत । तत्न व्राहयवादम्रतमनुष्यादनामन तरद्यमानत्वात्तथा परषका 

दिमरततिमाजारादिभिरमानतात्तषामन्चघर् । 

अन्नसष्टमुक्त्वाऽन्वयञ्यतिरेकाम्यां तत्सीकारसाधनं निधिनाति-- 
भतुदेनत्पर्ट पराङ्लयजिधांसत्तद्रा चाऽजिषृक्षत्तन्नारक्रोदराचा प्रहीतु 

प॒यद्धैनद्राचाऽग्रदैष्यदभिव्याहूय हैवान्नमत्रप्स्यत्ततप्राणिनाजि 

ृक्चतन्नाशक्रोत्णिन ग्रही स्॒रद्ेन्माणेनाग्रहेष्यदमिप्राण्य 

देवान्मघ्रप्यत्तश्चषुषाऽजिषक्षत्तन्नाशकोच्षुषा प्रदीतुं स यद्धैनच 

्षप्राऽगरहैष्यददष्रा दैवान्नमत्रप्स्यत्तच्छत्रेणाजिपृक्षत्तन्ारकोच्छरो 

त्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छत्रेणात्रहष्यच्छरू्वा दृवान्नमत्रप्त्यत्त- 

त्वचाऽजिषृक्षत्तन्नागुक्रोखचा ग्रहीतुं स॒ यद्भनत्वचाऽग्रहष्य 

त्ष दूवान्नमत्रप्स्यत्तनमनसाऽजिधृक्षत्तनारकान्मनसा अयातु 

सत॒ यद्धैनन्मनपाऽपरहैष्य्चात्वा दैवाननमत्रप्स्यत्ताच्छिश्रना 

जिघृकषत्तत्ररतोच्छिशेन म्रद स॒ यद्ेनच्छिपननाश्दष्र 

द्विमूज्य दैवान्नमव्रप््यत्तदपाननाजिधृक्षत्तदाव््त , डति । 

यत्यते त्रीहियवादिकं मूषकादिकरं च तत्र व्रह्ाच्नस्य स्कीयवध 

विषये विवेकङ्गानाभागाद्वन्तुमसमथेत्वाच नास्ति जनात्पलायनम् । यतत 

पषकादिरूपं ददनं तदनलमाजारादीनां मोक्तृणां स्वधहेतुं निक्रिख तेभ्यः 

प्रासं सदत्यजिपांसदतिशयेन हन्तु गन्तुभच्छत्पलायितु रारभतल्यथः । 

पलायितुमृधुक्तं तन्पूषकादिरूपपन्नं दृष्ट्रा भक्तूवग। पा्जारादिवागिन्धिपेण 

्रहीतमेच्छत् । ततः सवैपयत्नेन वागिन्धियं भरयुज्ञानोऽपि तन तुदत ग्द 

नादङ्गोद्र । इदानीतनोदाहरणेन सष्कारीना तरदशक्तः स्पष्टी क्रियते। 
= _ ...--~ ~~~ 

~ + ज~ 

“८ तदत्र सुम् *” ^तदेतदभिषृषटम्” इति च क्राचिलुस्तक पाठः । 
क =" ---------- 

_ ___ ..----------~~--~---~-- 

५ख.ग.घ. शभू ।२ड. यवि । रग "तदरदत्नं माजौ'। ४ स. घ. ..देत्रन्माजा 

ड, द्रेव माजौ । ५ ग. मुयतंत ।६ ड, दत्र । 



्. 

तरयोपनिषहहीपिका । ११ 

स भोक्तृवगं आदिषष्टिकाले यधेतन्पूषकादिरूपमन्ने व्राचा एृहीयात्तदेदानी- 
मपि भोक्ता तदन्नवाचफेः शब्दरीदशमितयुक्तिमत्रेण त॒प्तो भवेत्। न दि 
वागिन्द्ियस्यामिधानय्यतिरेकेणाऽऽकरषणसामथ्य किंचिदस्ति । न चेवमन्न 
वाचकरशब्दोच्ारणपात्रेण तृ्धिदहयते । तस्पात्छष्िकिखऽपि वाचाऽन्रघ्वी 
कौरे सामर्थ्यं नास्तीलयनुमेयम् । प्राणेन प्राणेन्धियेणेतदारभ्य सिश्नान्तेषु 
पट्सु पयायेषु पूत्रवद्यार्येयम् | अभिप्राण्याऽऽ्रायेयथः । अनरापानशब्दे- 
नान्य मुखविखादन्तःप्रतरेश्चनरूपं निगरणे कुेन्नन्तएवा यो वायुः सोऽभि 
धीयते । तेनाप्रानेत तदन ग्रदीतुभेच्छत्ततस्तुदनमत्रयलग्राहाशितवान् । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वायारेवान्न्रहणे साधनत निधि दाल्याथं वायु 
परशंसति - 

पैषोऽत्स्य गरदो यद्वायुरत्रायुवां एष यदायुः, इति| 

पखबिशादन्तःसंचारी वायुरिति यद्रस्ति स एषोऽच्नस्य प्रदो ग्रहकः। 
अयपर्थोऽस्मदनुभवसिद्ध दद्यः । किचायं वायुरत्नायुप्रं अनद्रारेणाऽभ्युष्य- 
हेतुरेव । अन्नरसेन दि प्राणा देहे वध्यते । अत एव वाजसनेयिनः रिशव्रा- 
ह्ये प्राणवणनप्रसवि--““न्नं दामः" इतिवक्येनान्नप्य प्राणबन्धनरज्जुत्व 
मामनन्ति | तथाऽन््रन्धनशथिस्ये सति जीवस्य देहपरित्यागं सदछान्तमाप 
नन्ति-- "तद्यथाऽऽम्रं वोदुम्बरं वा पिषप्पटं व्रा बन्धनासपुच्यत एवमेवायं पुरुष 
एभ्योऽङकभ्यः संपरमुच्यते" इति । अन्नवन्धनप्रयुक्तस्य प्राणावस्थानस्याऽभयुरह- 
तुत्वं रोके प्रसिद्धं कोपीतक्रिनः समामनन्ति-“याव्रद्धस्मिञ्प्रीरे प्राणो 
वत्तति ता्रदायुः"" इति । तदरसवेममिप्रेयान्नायुबा एष इत्युच्यते । 

भोगाधिष्ठानभोगसाधनमोग्यभोगानां ृष्टिममिधाय मोगस्वामिनं दश 
पितुपरीश्वरस्य विचारपाई- 

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति, इति । 

यदिदं देहेन्दियतदभिमानिदवेतदीयान्नतच्छीकाररूपं उयप्रहारजातमसति 
तदिदं सर्व प्रहते भोगस्वामिनं जीवरूपं मां चिना कथं सु नाम स्यान्न कथंचि- 
दुपपद्यते। न हि नगरस््रामिनं राजानं विहाय परस्य पौरजनानां वा रचना 
शोभते । तस्माद्धोगस्वामिना मया जीवरूपधास्णा देहे प्रेषन्यमिलयः। 

प्वेशदरारविचारं दशंयति- 
स दक्षत कतरेण प्रपया इति, इति | 

"~~~ ~ -~-~-- ------ ------ ---------~ ---~ ----* ---- --------- ~ ---~-~ ~------- - -- -- ----------- ~ ~~ 

१ख.ग. न्नं सष्टिकलठेक्रः।२ड. काएपा ।३ ख.ग.ध. ड. हणसा । ८ ख.ग 

'वेऽन्नमदा* । ५क.ख.ग. ध. चवतादौ तः । 



१२ विध्रारण्यदकृता -- 

= भ # (~€ वो ५ ० 

रावत प्रवेश्चमा्गो पादा्रं मृधि ब्रह्मरन्धं च। तयोमेध्ये कुत्रण केन मार्गेण 
श्रपधे प्रविक्ञानि। 

कृथं ल्विदप्रितिवाक्येन जीवपेश्स्य ददेन्ियादिग्यवहारपाटनरूपं प्रयोजनं 
विचारितम् । इदानीमात्मबोधस्वरूपस्य प्रयो ननान्तरस्य विचारं दशेयति- 

स. इत यद्रे वरद्यऽभिव्याहतं यरि प्राणेनाभि- 
प्राणितं पदि शश्चप्राद्े ग्रदि श्रोत्रेण शरुतं यदि 
त्वचा स्पृष्टं यद्रि मनुखा-. प्याप्तं यद्यपनेनाभ्य्प्रनितं 
य॒दि दक्षिन विृष्टम्र कोऽदमिति, इति । 

मां स्वामिनमनपेक्ष्य वागादयोऽभिवदनादिव्यापारेषु स्वतश्राः कतार 

स्यस्तदानीपृहंकोनामस्यां न कोऽपि भप्रेयम् । अस्ति कष्िदैहादि 
(५ (प 

व्यातारक्तव्दात्मा सच परब्रह्मस्वभयि इत्यव करावदाष न जनयात् । 

यदा त्वहमेव सवेव्यापाराणां कतां वागाद्यस्तु मया मेरिताः सन्तोऽभिव्- 
द्नादिक्रियाः कुर्युस्तदानीं वागादिकरर्णेको व्यापारः सकरतैको भवितुमर्हति 
्रियाखाष्ठोकमसिद्धेगमनादिक्रियावदिति मम सद्धावोऽतुपातुं शक्यते । 
सोऽयमनुमानेनाऽऽत्मसद्धाव उषस्तव्राह्यणे समास्नयते- “यः प्राणेन प्राणिति 
सत आतपा सव्रान्तरः" ईति तस्मादात्मबोधोऽपि जीवरूपपरवेश्चस्य परयो- 
जनम् । तदेतदमिप्रे्यान्यत्र श्रुपते-- “ख्यं रू प्रतिरूपो बभूत्र तदस्य सपं 
प्रतिचक्षणाय" [इति] । इति प्रमेशद्रारं देहन्द्ियादिणटनस््रासावषाधसूपप- 
वशपरयोजने च षिचारितवान् । 

अथ प्रवेश द्शयति- 
स एतुमेत्र सीमानं विदर्यतया दवाय प्रापयत, इति| 

एवे प्रपदाश्यां प्रापद्रतेयत्र प्राणरूपक्रियाशक्त्युपाधिकस्य पाद्र पवेश्ोऽ 
भिहितः। इदानीं ज्ञानश्चक्त्युपापिकस्य मृधपध्यस्थितच्छिदरभवेशोऽत्राभिधीयते। 
यथोक्तविचारोपेतः ख परमेश्वर एतम पुधमध्यभागमेव कपासंपधिरूपं 

सीपरानं स्थानषरिरेषं द्रा च्छिद्रं कृत्वा तच््द्ररप्रासय ज्ञानक्चक्तिसदितः 
सन्देहमध्ये प्राविशत् । यस्माज््ानोपाधिकस्य पूरधपध्ये मवेशस्तस्मानपूषेनि 
्ञानेन्दियवाहुट्यपुपभ्यते । क्रियाशक्तयुपापिङस्य पादाग्रपरश्राकण्डादभो- 
मागे कमेद्दियबाहुस्यपुपलभ्यते । 

~ धानक 

१. घें न्द्रं चेति। त"।२ ड. श्िदेष देहा । ३ घ. वेव्यवहाराः 1 घ. णव्याः। 
५ ट्. च. (दवाना । ६ ख.य. घ, न्नातः। यः" ।७ग. इटयादि। त ८ ग. पप्र । ९ ड, 

ष. चिप्र । १०. च्छि्रपया। द्रा । ११ च, पयाद्रा। १२ ड,च, "दग्रे प्र । 
१३. लक्ष्यते ! 

१६ 



एतरेयोपनिषरहपिका । १३ 

मृधेगतं प्रवेशद्वारं परकष॑पघति- 
-सषा विदरतिनाम दवास्तदेतत्नानदनम् , इति । 

अक्षिभ्रोत्रादिगोकानां भलयादिस्थानीयश्क्षरादीन्दिवैरधिष्ठिततात्ा- 
मिनः स्वस्य पवेश्ाथमसाधारण किविद्रारमपेक्षितमिलयमिपेय प्रीतिपूर्वकं 
विदारितत्वादिकयुत्कर्प भरकटयितुं तस्य द्रारस्य विहतिरिति नाम संपन्नम् । 
तेन दारेण निगेतस्य ब्रह्मलोकप्रापनिद्रारा युच्यमानत्वादानन्द्हैतुस्वेन .तदेत- 
रार नान्दनमित्युच्यते । 

दारीरे परषिष्टस्य संचारस्थानानि तेष्ववस्थाविशेषांश दशेयति- 
तस्य रय अववप्तथाल्तयः स्वध्रा अयमावतसु- 

थोऽयमावसथोऽयमावसथ इति, इति । 

यथा महाराजस्य करीडा्थपुपयधोभागेन वतमानाः प्रासादंस्य भूमयो 
निरमीयन्त एवमस्याऽऽत्मनः शरीरमध्ये क्रीडार्थं तय आवस्रथास्लीणि 
स्थानानि निपितानि। जरषु स्थानेषु च त्रयः स्वमरास्तेनाऽऽत्मनाऽवलोक्यन्ते। 
अय॒मावरस्मथ इत्यादिना ने्रकण्ठहूदयाख्यानि स्थानानि हस्ताप्रेण प्रदरयन्ते। 
तेषु हि जागरणाय्यवस्थानां निष्पत्तिः । 

तथा च ब्रह्मोपनिषव्रास्नायते- 
(( ६ 

त्रे जागरितं विचारणे समं समादिशेत् । 
सुषु हृदयस्थं तु तुरीयं पि संस्थितम् ” इति । 

जागरितादीनां म्ाराजस्य परासादत्ैयक्रीडावजीवक्रीडारूपतवं केवस्योप- 
निषद्यान्नायत- 

“'हृयन्नपानादि विचित्रमोगे, स एष जाग्र्परितृ्िमेति । 
स्वरे स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया करिपतविश्वरोके ॥ 
सपुश्चिकाटे सकरे विरीने तग्रोभिभ्र॒तः सुखरूपमेति । 
पुनश्च ज्न्मान्तरकमयोगात्स एव ीवः स्वपिति प्रबुद्धः ॥ 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीस्ततस्तु जतं खकरं विचित्रम् इति । 

ननु नागरणसुषप्योः सम्ादन्यतव रयः स्घप्रा ईलयुक्तमिति चेत् ।न। 

स्रप्रक्षणोपेतत्वात् । विद्मानवस्तुतचं तिरोधाय समुत्पन्नोऽन्यथा प्रति 
भासः स्वुभ्न इति त्टक्षणम् । जागरणसुपुक्ठयोरपि विद्यमानस्य ब्रह्मतसस्य 

१ ग. “तादधिक । २ ग. 'दस्थभू"। ३ ड. च. तेत्रस्यंज्ञाः। ४ ड. च. थं वित्ति। 
५. श्रये क्री । ६ ग, त्वे क्यं त्र । ७ ख. ग, इत्युक्त । 



१४ विध्ारण्यकृता- 

“` तिरोधानेनान्यथाभ्रतस्य जीवतच्स्यं चावभास इत्यस्ति तटक्षणम् । तस्मा- 
दोकपसिद्धस्य स्वमस्यैकतवेऽपि रक्षणपिद्धाः खमास्चयः । ज॒ आवसथा 

इत्यनेन पितृशरीरमादशरीरस्वशरीररूपाणि अणि स्थानानि च विवक्ष्यन्ते । 
तथा चोपरितनाध्याये प्रपश्चयिष्यते । संसारो द्विविधः । दैनंदिनन्यवहारो 
जन्पान्तरस्वीकारपरेति । तत्र दैनंदिनव्यवहारस्य नेत्रादीनि स्थानानि जनमा. 
न्तरव्यवहारस्य तु पिरमुशरीरादिस्थानानीति किकः । इतिशब्दः ससाररपा 
ध्यारोपप्रकरणस्य समराप््यथः । 

अथापत्रादप्रकरणार्थं संक्षिप्य दशयति -- 
स॒ जातो मृतान्यभिव्यैख्यत्किमिहान्यं वावदिषादेति 
स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपरयत् , दति | 

स परमात्मा जतो देहपत्रेरेन जन्मपरणजागरणस्वमरसुषुपिभिः ससारी- 
भरतः सन्कदाचिदीण्वरानुग्रदाह्ुरशाखचपसादेन च भूतात्याकाश्चादीनि प्राणि 

नश्वाभिब्येटयत् । सवतो वि्रकेन ज्ञातवान् । द्यमानान्याकरा्ञादीनि 
भूतानि पाणिदेहाश्च कुत उत्पतन्त केन वा रक्ष्यन्ते कसिमिन्वा प्ररीयन्त 

इयेवं शासं विविच्य सस्य संसारस्य मायाकरिपतत्वादरह्येव सवेस्यापि 
वस्तुत तस्मादिह जगति किंवा वस्तु ब्रह्मणोऽन्यद्राव्रदिप्दिष्यामि न 

किचिदपि ब्रह्मव्यतिरिक्ततया वक्तं रक्रोमीति निधिलय स जीव एत्र शरीरे 
परविष्टं पुरुषं चिदरपं देदहादिसाक्षिणं ब्रह्माप्पयद्रह्यत्ेन निधितवान् । कादशं 
ब्रह्म ततम् । एकस्तकारो लुक्च । अतिशयेन ततं विस्तृतं तततपरपू । दृश्यस्य 
सर्भस्य जगतो दरष्टुजीवस्य च ब्रह्मैव तखमिलयपवाद करणस्य सवस्य तात्पयाथेः। 

यथोक्तं ब्रह्मसाक्षात्कारं नामनिवचनेन परशंसति- 
इद्मदर्श मिती । तस्मादिदन्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम त्रमि- 
दन्दरं सन्तमिन्द्र दइदयाचक्षते परोश्चेण परोक्षप्रिया 

इव हि देताः पेकषत्रिया इव दि देवाः, इति। 

इत्येतरेयोप्रतिष्यापषद्छे तृतीयः सुण्डः ॥ ६ ॥ 

उपतिषत्करमेण प्रथमाध्याये ततीयः खण्डः. ॥ ३ ॥ 

इत्येतयेयोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
इति ग्राद्मणाए ाणडान्तर्यतद्धितरीवारण्यदरे चतुाध्याये तूत्रीयः ण्डः ॥ ३ ॥ 

इत्यैतुयत्रा्मणारए्यक्ाण्ड द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 

नर तावज कजा । इड. ममि चवा च. मनि वि डः. “नि लक्ष्यः । च. 'निवि। 

४ ड, च. श्तमातृस्वीयदा' । ५ ड. च, ^राणि स्था' ६ इ. च. 'रूपस्याध्या । ७ ग, अभितो. । 

८ ख, एवमे । 



पतरेयापनिषर्टपिका । १९ 

शरीरे प्रथिष्टः स जीवातमा ब्रह्मालमत्वं साक्षास्त्येदमदचमिविदक्यिन 
स्वकीयमपरोक्षातुभवं परकटयन्परितुतोष । परितोषश्रोतनार्था शतिः । यस्मा- 
दिदमदश्ेमिव्युक्तगां सस्मादिदं ष्टमियनये व्युत्पत्या सोऽयमिदुन इति 
नापर प्राप्तान् । तस्य नाश्नो निवेचनातुसारेण योगत्वप्र्िद्धि ग्रोतयितुमि- 
दन््रो-द.वे तपरदयुक्तम्। न च लेके परमेश्वरपिन््रमित्येषं व्यवहरन्ति न 
चिवद्न्दभिति शङ्नीयम् । परमाथतो यथोक्तरीयेदरन्मेव सन्तं परोक्षता 
मेकम्षरं षिरप्यन्र इस्येव व्यवहूतवान् (वन्तः) । नापि परोक्षत्ववैयर्यं 
शङ्नीयम् । यस्माहवाः पृञ्याः सवे स्वकीयै नाम गदं कृलोपाध्याया 
आचार्या इत्यादिके परोक्षनामन्येव प्रीतिं कुन्ति । हिषग्ये नासि लोक. 
भरसिद्धिदशिता । अभ्यासोऽध्यायपारिपमाप्यथः ॥ 

4 ¢ 

इति श्रीमद्िद्यारण्यमुनिषिरचितायामेतेयोपनिषदीपिकायां द्वितीया 
रण्यके चतुर्थाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 

इति श्रीमद्िद्यारण्यमुनिविरवितायामेतरेयोपनिषदीपिकायां द्वितीया- 
रण्यकरे चतु्थोऽध्यरायः॥ ४ ॥ 

((अष्रयायेपाप्वादाभ्यां निष्मपश्चं पपश्यते'' इति पूवाचार्यैः कृत्सपेदा- 
न्तानां तात्पर्यं संगरदीतम् । उचाव चतुथाध्याये विस्पष्मृदीरितम् । आमा 
वा इदमेक एवाग्र आमीन्नान्यक्किचन पिष्दिस्येतनिष्मप्व्रह्मारमतखस्य 
प्रतिपादकं सूत्रम्। तस्य सूतरस्याथमवकोधयितु -स ईक्षत लोकान्नु खजा इलार- 
भ्यायमावप्तथ इलयन्तेन ग्रन्थेन दरत्लपपश्चस्याध्यारापः प्रतिपादितः । ब्रह्मा 
प्डस्य मध्ये य एते चतुर्दश टोका यशैता्धीकानात्मश्चरीरसेनामिमन्यमानो 
विराट्पुरुषो यानिर्चतदेहच्छद्रिषूत्पन्ानि वात्चक्षुरादन्दियाणि याथ तदिन 
याभिमानिन्योऽप्रिवाखादिल्यादिदेवता यानि चतासां देवतानां भोगयोग्यानि 
गवाश्वमनुष्यादिश्रीराणि यच्च तेषु शरीरेष प्रविष्टानां देवतानापन्न यथ 
वायुनैव तदन्नस्वीकारो यदपि जीवरूपेण तेषु देहेषु प्रविश्य जागरणाश्व- 
स्थात्रयस्य शृरीरान्तरसंचारस्य चानुमवनं सोऽयं स॒३। ऽप्यद्ितीये परमातस- 
स्यध्यारोपितः पपशचः । स चाऽऽत्मवोधोपयोग्यः । एतेन हि नगदङ्करेण 
तन्पूटमात्मतचमस्तीत्यवगन्तु शक्यम् । एतदेवामिपरेल च्छन्दोगा आमन 
न्ति--““ अन्नेन सोम्य शृङेनाऽऽपागरटपनििस्छाद्धिः सोम्य श्रेत तरोप 

१ ड, योग्यत्व । २ड. “मू । तस्मा।३ ड. तदेवात्र ।४ख.ग.चदेह्ः।५ख. ध. "ण् 
दे“ । ६ ग. “बोध उप । 



१६ विधारण्यकृता- 

मन्विच्छ तेना सोस्य ुङेन सन्मूलपन्विच्छ सन्पृूलाः सोम्येमाः स्वाः 
प्रनाः सदायतत्यः सत्पतिः ” इति । तदेवपध्यारोपणाहितीयस्याऽऽत्मत- 
त्वस्यास्तित्वमात्रं सिद्धम् । तस्याध्यारोपस्यापवादेन तच्स्येत्थमावो वक्तु 
शक्यते । तस्मात्स जात्रो भूत्रानीलयारभ्य प्रयोक्षश्रि्मा इव दि देवा इत्यन्तेन 
ग्रन्थनाध्यारापस्यापवादः संग्रहीतः। तत्राध्यारोपभागे तस्य. त्रय आ्रसथा 
इति वाक्येन शरीरान्तरसचाराऽपि संग्रहेण प्रतिपादितः। तदेततिपितृशरीरं 
मातृशरीरं स्वशरीरमिलयतदावसथत्रयं पञ्चमाध्याये विवरिष्यते । तत्राऽऽदौ 
पितृशरीररूपमावसथं दशेयतिःः- 

ॐ पुरुषे ह वा भयमादितो गर्भा भवति यदेतद्ेतः, इति | 

योऽय शरीरं जिधृक्ष्न।वासा सोऽयं पुषे पितशरीरे प्रथमतो गर्भो 
वृति । न चात्र स्लीगभेवदुदरष्द्धा सोऽभिव्यञ्यते । क्रतु यदेतत्पितश- 

र२।रे सप्रपधातुरूप रताऽस्ति तदेव गभ इत्यच्यते । तस्मिन्रेतसि जनि 
प्यमाणस्य ज॑।वस्य प्रविष्टत्वात् । स्वगोद्रा नरकाद दृष्टिर भमो समागतो 
जीवो व्रीहियवावन्रदरारा पितृशरीरे परविशति । एतच्च पश्चभिविध्यायां प्रप 
चैनाऽऽस्नातम् । तस्मिश्च पुरुषश्चरीरेऽन्नरसश्लोणितमांसादिक्रमेण परिणते 
रेतस्यवस्थितो भवति । सोऽयं पवे गभ इत्युच्यते । 

तस्य गर्भस्य जन्मप्रकारं दशेयति- 
तदेतत्सर्वभ्यो ऽदगभ्यस्तेज्ञः संभूतमात्मच्येवाऽऽ्य्यनं बिभति तयदा 

क्षिया सिन्रलय्नज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म, इति । 

पुरषे गभत्वेन व्यवस्थितं यदेतद्रेताऽस्ति तदेतत्तसिमन्पुरुषश्चरौर आपाद 
मस्तकं सर्दभ्योऽवयवेभ्यः सारभूतं सस्संमतं निगतं भवति । तच सवावरयव 

निगेतं रेतोरूपमनसारमाच्परनं सखस्येव रूपान्तरभतपाद्यन्येव स्वशरीर एवासौ 
परुषा श्रिथति पोषयति । तत्पाषितं रताोऽप्निसंपकेण धृतमिव कामाभिना 
वि्टीनं सददये समागत व्यवस्थितं भवति । तादशं रतो यदतेकाखीनगम- 
नेन स्ीयोनो गभांशये सिञ्चति, अथ. तदानीमयं परुष एननीवान्तराकिषं 
रेतारूपं शरीरं जनयते । तुदेतद्रैतानिःसरणरूपमस्य रेतस्यवस्थितस्य संसा- 
रिणा जीवस्य प्रथमं जनेत्युच्यते । तस्य त्रय आव्रघ्मथा इत्युक्तानां पध्ये 
परथमादावस्थादिपतृशरीररूपात्संपममिति इता परथमं जन्म भवति । 

 % एतद्भरे च. पुस्तके “ अप््ामन्ध गर्िण्यः ” इयधिकम् | 

१ग. इ. भावोऽवगन्तुं श २ क. ड, विच।रयिष्य। ३ क. स. ग. ङ्ग ४ ड, 'र्षम। 
५क.ड. ततत ।ख.घ. तं यत्स । च. तेनि'ः।६ ड, तोमृतंसा । ७ च, सूपंसा। 



रेतरेयोपनिषष्ठीपिका । १७ 

नन स्वीशरीरे विष्टं परकीयं रेतः क्षिया उपद्रवकारि स्याच्छरीरलग्रवा- 

णादिवदिदयाशङ्चाऽऽद- 
तुल्या आत्मभूयं गच्छति य॒था स्वमङ्ग 
तथा तस्मादेनां न दहिनास्ति, इति 

स्ीयोनौ परविष्टं तुत्पुरुषरेतस्तस्याः द्धिया आत्मभूयं स्वशषरीरभावं 
गच्छति, यथा स्वमङ्ग हस्तादिकं न॑ शरीरात्पृथग्भरतं तदरत्। तस्मात्सवशषरीरते 
तैकीमावात्कारणादेनां स्ियं न दिनस्ति, उदरटग्रबाणवद्धिसां न करोति । 

तद्रमद्रारेण द्वीपुरूषयोः परस्परपुपकार्यापकारकभावं दशंयति-- 
साऽस्येतमात्मानमत्र गतं भावयति सा 
भावयित्री भावयितन्या भवति, इति । 

तसा गभेधारिणी हरत प्रतं स्वश्षरीरे प्रविष्टपष्य परुषस्य रेतःसेक्तरेतमा- 
त्मानं पजरूपं भावयति परिपाखयति । विरुद्धान्ननादिपरिदयागोऽनुक्खननाच 
पयोगश्च परिपालनम् । यस्मात स्री गभेपरिपाटनेन भावयित्री पुरुषस्येव 
पारुयिन्री तस्मात्कारणात्तेन परषणें सा सी पावयितन्याऽभीएान्नपानवनस्ना 
दिप्रदानेन पालयितव्या भवति । 

त्रीपुरुषयोरुभयोरपि पतर भ्सयुपकारकत्वं दशेयति- 
तली गर्भ विमति सोऽप्र एर कुमारं जन्मनोऽग्रेऽपिभावयति, इति । 

त. पुत्ररूपं गं मात्रूपा यत्यन्तं प्रयासं सोदरा नव दश्च वा मासान्छो- 
द्रे धारयित्वा पोषयति । स च पिताऽग्र एव प्रसवात्पागेव निष्पन्नं कुमारं 
जन्मनोऽ्े प्रसवादध्वमृधिमावयति । अधिकत्वेन शशास्नीयजनातकमोदिना 
संस्कारं कराति। 

कुमारतेस्कारेण पितुरूपयोगं दशंयति- 
ख प्रतरं जन्मनोऽतरेऽधिमावयलात्मानमेव . तद्धावृग्रति, इति । 

एतरसंस्कार इति यदस्ति तेन पिता स्वस्येव संस्कारं करोति । पुत्रस्य 
खदेहरूपत्वात् । 

तथाचान्यत्र भूयते- 

“पुतिजाग्रां पतरिश्यति गर्भो भृता स पातम् । 
रस्या पुननडो भुवा दशे प्ति जायते ?' इति । 

“आतमा दे पृत्रनाप्रञखिः इति च। 

१. नस्वश। २ ड. पुरषरू। २३ क. ख.ग. ध. "णन्ञी। ४ ड. पुस्षं। ५ इ. पृरुष। 



१८ विद्ारण्यकृता- 

नतु परषस्योपनयनादिना स्वकीयसंस्कारः पूषैमेव संपन्नः किमनेन पुत्र 
संस्कारेण पत्रोत्पादनेन चदयत आह- 

एषां खोकानां संतट्या एवं सुतृता हीमे लोकाः, इति । 
ुत्रपोतरादय परे जना छोक्रास्तेषां टो्ारयप्रषिच्छेदाय संस्कृतपुत्रोतपाद- 

नम् । अनेन पित्रा स््रोत्पादिते पुत्रे सस्ते सति तथेव पुत्रोऽप्यन्यं पुत्रयु- 
त्पाद् सेस्करोति सोऽप्यन्य पुत्रमिद्य्रपरिपे लो्ा अविच्छिन्ना भवनि। 
अन्यथा विच्छिशेरन् । 

मातृदरीरानिर्गमनस्य पूर्वोक्तजन्पपेक्षया द्वितीयत्वं दरेयति- 
तदस्य द्वित्री्र जनम, इति । 

जनकस्य पुत्प्रयुक्तयुपयोगं दशयति-- 
सोऽस्यायमात्मा पुष्ेभ्यः क्म्य: प्रतिप्रीयते, इति । 

अस्य पितुद्रीवात्मानौ देद्चै तयोम॑ध्येऽयमात्मा पुत्ररूपो देहः पुष्पेभ्यः 
् ¢ (~. $ (~~ धीयते (~ (~ ३ 

कमैभ्यः शाख्ोक्तकमनिष्पाद नारथ प्रतिपीयते स्वस्य प्रतिनिधित्वेन गरहेऽवः 
स्थाप्यते । 

नुन किमनेन प्रतिनिधिना स्वयमेव कुतो न करोतीयत आह- 
अथास्यायूमित्र आत्मा कृत्यो वयोगतः भरति, इति । 

अस्य पितुरितर आसा स्थविरो देहः तरयः, कृतान्येतजलन्मप्रयुक्तानि 

सर्वाणि कृत्यानि येनासौ कृतयः । छौ्रिकानां कुटुम्बपोषणादीनां शा्नी- 
याणामधिदोत्रादीनां च निष्पादिततवात्कृतदरयत्वम् । वयोगतो वयसा पूष 

कमसंपादितेनाऽऽयुषा हीनः मेति म्रियते। अतः पुत्रदेहेनैव पण्यं कतग्यं न तु 
गृतेन पितु्देहेन कतु शक्यम् । 

र्वोक्तजनमद्रयमपेकष्य जन्मान्तरं दशेयति-- 
स॒ इतः प्र्रन्रव पुनजूद्रते त॒दस्य तृतीयं जन्म, इति । 

1 

क द्धः पितेदोऽस्माजरव्देहातयन्रतरं निगेच्छनेव स्वगे नरके मरुष्य- 
लोके वा स्वकर्मानुसारेण पुनर््॑गरदरे। न स्वस्मादेहानिष्करान्तस्य जन्मान्त- 
राय कारव्यवधानमस्ि । अस्मिन्नेव शरीरे स्थित्वा मनसा देदान्तरं 

स्वीकृ पश्चादमं देहं परियजति । यथा तृणनल्क्रा मुखेन तृणान्तरमवष्टभ्य 
ततः पृष्मागमुपसंहरति तद्वत् । तथा च वाजसनेयिनः समामनन्ति- नरथा 

न न ्---~----- "= 
भन्न 

१ ग. 'पौत्रप्रपौत्रा । २ इ, पुनः । ३ क. न्तु गच्छ । ४ क. "गे लोके न'। 



एेतरेयोपनिषद्ीपिका । १९ 

तुणसलयुफा तृणस्यान्तं ग्रलासनप्प्ाक्तप्रमाक्रम्याऽऽत्मानपुपसंहरत्येवमेवा- 
यमात्मेदं शरीरं निदलाश्रहयां गपप्रिलासतयप्रान्रमरषाक्तस्याऽऽत्मानपुपसंह- 
रति "" इति । तु्थोक्तं पुनजेन्मरपमर््ये संसारिण आत्मनस्त्रीयं जममेत्यु- 
च्यते । यद्यपि पूर्वोक्तं जन्पद्रयं पुत्रदैहस्येदं तु देहान्तरस्य तथाऽपि पितुपुत्रो 
पाध्योर भिन्नत्वादुपाध्युपरकितस्याऽऽत्मन एकतममिमेलयेकस्य जन्मत्रय 
मित्युपचयते । यद्रा पितुः सकराशचद्रेतोरूपेण मातुः सकाशचात्कुमाररूपेण च 
पुत्र यजन्मद्रयगदाहूतं तेनेव न्यायेन पितुरपि स्वकीयपितृमातसकाशाञ्जन्म 
दय॑मथदक्तमिल्यभिप्रेय तदपेक्षया पितुरिदं तृतीयं जन्म । पत्रस्य तु जन्म 
दय साक्षाद पिवर्ठन्तन तु मरणादुध्यं तृतीयं जन्प भविष्यति । एं 
सवेस्यापि जन्मत्रयं पनः पनरावतेते । अनेन जन्मत्रयाप्वणनेन संसाराद्रिर 
क्तिरुपजायते । न हि मातपित्रमलद्रयरूपदेहस्य निरन्तरं धारणादन्यदधिक्रं 
नुगुप्तितं वेराग्यकारणमुदाहतु शक्यम् । 

अत एव विष्णपराणे पञ्यते- 

“‹ स्वदे हाशुचिग्न्धेन न षिरुज्यत यः पुपान् । 
प्रिरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते "` इति । 

तस्यतस्य जुगुप्सितस्य संसारस्य ज्ञानमन्तरेण विनाश्ाभावं तचज्ञानेन 
निषटत्ति च द्योतयितुं मत्रपुदाहरति- 

तदुक्तमृषिणा, इति । 

परप ह द्य इदयारभ्य तुत्रीयं जन्ेयन्तेन ग्रन्थन संसारस्य यत्कएत्वयुप 
वाणतम्; यञ्च ससारनिवतेकं त्छन्गानपुक्तरत्र विवक्षितं तदुभयमप्यथनात 
केनचिन्मश्रेणामिहितम् । 

तमेतं मत्रं पठति- 
गरे. नु स॒त्नत्वेषामवरेदरमहं देगराज्ञा जनिमानि विश्वा । 

श्तं मा पर आयसीररक््धः स्येन जवसा निरदीयमिति, इति | 

अद वामदेवाख्यो पनिगर्भऽतु मातुगभ एवावस्थितः सत्रेषामापिवाय्वारि- 
लयादीनां देवानां विश्वा जनिप्रानि सर्वाण्यपि जन्पान्यत्व्रेदमनुक्रमेण विदि. 
तवानस्ि । परखाद्राग्रा्रोऽग्पिरित्यादिश्चुतिप्रतिपादितं परमात्मना संपादितं 
देवानां जन्म ज्ञातवानस्मि । ओपनिषदमासङ्गानं मम संपन्नमिल्यथः । अप्र 

१४. “छा । २ड. “टप्रूका। ३ ड. 'जेननरू'। ४ ग. छयदेहस्यसंः। ५ बग, 
"यमुक्त' । ६ ग, श्षाच्छरतं पि।५७ ग. घ. शमथः । ८ ग. भ्मेवमः। 



१० विद्यारण्यक्ृता- 

एतस्मज्ज्ञानोदयादधस्तान्यपं वामदेवमायप्रीर्खोहिनिमितशयङ्खासमानाः 

पुरु शतसंख्यानि शरीराण्य्रघरुः्यथा काराग्रहेऽवस्थापितं तस्करं प्रबल बद्ध 
हङ्काः पायनाद्रकषन्ट्येवं शतसंख्योपटक्षितान्यनन्तानि शरीराणि यथाऽहं 

प्रक्तो न भवामि तथैवारक्षन्। इदानीं गरशास्चपसादा्टन्पतसविवायुक्ताऽवि 
ापयात्तंप्ारच्छर्यत इव जनां भिचा जवसा निर्रीयं तरया निगतोऽसि। 
इतिशब्दो मतव्रसमाप्यथेः। 

अस्य मकरस्य तात्पर्य दशंयति- 
ग्म एवैतच्छयानो व॒मुदरेव एवमुवाच प॒. एवं॑बिद्रान 
स्माच्छरीरमेद्रादृष्वे उक्रम्यमुषिन्त्छ। लोक सवान्दछय- 

मानाप्ाऽमृतः समभवत्समसब्रत् , * इति । 

इदेतरेयोपविषययात्म्फे चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

उपनिषत्छरमेण द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इयेतरेयोपनिष्दि दितीय्योऽध्यायः ॥ २ ॥ 
दूति ऋग्रा्मणारण्कराण्डान्तगतद्वितीयाुण्क्रे पद्मा्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इयैतरेयबराह्मणारण्यकाणट द्वितीयारण्यके पत्रमोऽध्यरायः ॥ ५॥ 

अहृषठिति मत्रे योऽमिहितः स वाप्रदे्ा मातृगभं एव श्रप्रनः सद्ववतपू 

षक्ति मघरार्थजातदरुद्रात्र । स. वामदेव पूवं मच्राथोक्तपरकारेणाऽऽतपतचचं 
विद्रान्पारब्धकर्मणि क्षीणे सदयस्माञ्छरमदाददविनागशदुध्वुत्तरकाखऽव 

स्थितः सषस्मात्स॑सारन्धादुतम्पाएषिन्निद्धियागो चरे खये सृप्र तचचज्ञाने- 

नाजिते लोके स्वपरकाश्षतवेनावलोक्यमाने स्वरूप सबान्ाप्रं स्तत्तिरीयोक्ता- 

स्सा्रभौमादिरिरण्यगर्भपर्यन्तान्सवानानन्दानाप्ला परमानन्दसरूपबरह्मात्म 

त्वेन प्राप्यामतो मरणरदितः सप्रभत्रत् । यच्पि गमे गुरुशास्नोपदेशो नासि 

तथाऽपि जन्मान्तरोपदे शस्य केन चित्मतिबन्धककमणा तदानी प्रतिबद्धस्य गभं 

परतिषन्धक्षयमपेक्षय ज्ञानोस्पादफत्वं संभवति। तथा च भगवता व्यासेन सूत्र 

तम्-'“ददिपरभ्यपरसतुतपरत्विन्भ वद्व्"' [त्र०सू०अ०रेपा०?स०५१] 

इति । परसतुतपरतिबन्धाभावे सति यसमिञ्जन्मन्युपदेशस्तस्मि्ेव जन्मनि ज्ञानं 

भवति । अन्यथा जन्मान्तरे । कुतः । बापदेषर तदशर्यदिति सूजाः । यच्पि 
क्तौ काणा विषयानन्दा न सन्ति तथाऽपि विषयानन्दानां ब्रह्मानन्दर्कदे 

श॒त्येन तस्मिन्न्तमावाद्रह्मानन्दप्राप्या सपेकामप्राप्चिरुपचयते । तसज्ञानिनां 
~. ------~--*~--- - -----~~ ---~ 

+^ अत्र मरे“ यथाकम गिणः । ” इदयधिकं वतते । 
~~~ -- ---------------- ~~ = ~-- ~~~ ~. क 

१ इ, च. शीयप्रोक्ता । २ इ, व. "सअवलक' । ३ ड, च, नन्दलेश' । ४ ग. "कलेश । 

१५ 



पतरेयापनिषही पिक्रा । २१ 

वतमानदेहपातादरध्वदेहान्तरसेबन्धस्याभावेन देहमाणवियोगरूपस्य मरणस्या- 
भरसक्तत्वादमृतलं द्रष्टव्यम् । सममब्रदिलयभ्यासोऽध्यायस्षमाप्लयथः ॥ 

इत्येतरेयोपनिषदीपिकायां द्वितीयारण्यके पञ्चमाध्याये 
प्रथप्रः खण्डः | १॥ 

इति श्रीमदवद्यारण्यमुनिविरचितायामेतरेयोपनिषदीपिकायां द्वितीया 
रण्यके पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

अथाध्यारोपप्रकरणे तस्य तय आप्रा इतिषाक्येन पितृमातस्शरीर 
रूपं सेसरणारथं स्थानत्रयं यदुक्त तत्पुनः पञ्चमाध्याये वैराग्योत्पस्यरथं पुरुषे ह 
बरा इत्यादिना भपञ्चितम् । स जातो भूतान्यभिन्येरयदिलादिनाऽपवादपक- 
रणेन यत्तखज्ञानं संगृहीतं यच्च वापदेवोदाहरणेन ज्ञानफटं संक्षि दर्शितं 
तदुभयं विशदी केत षष्ठाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽखा वा इदमिलध्यायेन 
सामान्यतस्तखमवगलय पुरुषे ह वा इदयध्यायाक्तजनमक्केशमिचरिेण परं वैराग्यं 
प्राप्तानां जिज्ञासूनां विचारं दक्ैयति- 

32 को ऽयमातेति वयमुपास्महे कत्रः स आत्मा, इति । 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदितिशरतौ कशचिनिरुपाधिक आत्मा शुत 
तथा “स एतमेव सीमानं व्रिदरार्येतया द्वारा पापद्यतेति तो कित्सोपाधिक 
आत्मा श्रुतः । बयं तु प्रतिदिनं प्रतिक्षणमात्मेति यमुपास्महे स कः सोपाधिको 
निरुपाधिक्षो वेयथः। उपासनं नाप नैरन्तर्येण तात्पयेपुरःसगो व्यवहारः । अहं 
गच्छाम्पहमागच्छामि ममायं दहो ममेदं ग्रहमिति निरन्तरमादरेणाऽऽत्मय्य- 
वहारो लोके दरयते । सोऽयमत्रोपासनत्वेनोपचयते । तथा स॒ आमा श्रुता- 
वात्मा वा. इयादिना तः कतरः सोपाधिकरनिरूपाधिकयोमध्ये कतरः कोऽ. 
साविल्यथ॑ः। 

नलु कतरः स आत्मेययं विचारोऽसतु शरुले(त्ये)केगम्यस्य तस्य विचार- 
मन्तरेणानिश्वयात्, ओऽग्रमस्रलयं तु विचारो न युक्तः, तस्याहपरत्ययगम्य. 
त्वेन प्रसिद्धत्वादिलयाशङ्य विचारहैतुपनेककोव्यात्पकं संशयं दरीयति- 

येन वा पयति -येन.वा श्रूणोति येन वा 

गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति 
यन वास्वादु चास्वादु च विजानाति 
यदेत्द्धृरयं मनश्वैतत्स्ञानमाज्ञानं धिन्ानं प्र - 

दतं मेधा इषिपृतिमंतिमू्नीषा जूतिः स्मृतिः 
-----~--~~-=* ^= ~ ~ ~ भ = शा म भ = ०० --नम ~--+-~ ~ --- थाय 

१ ह. च, संक्षिप्य । २ ड. षष्ठोऽध्या" । ३ ग, "योक्त ज । ४ इ, ध्रः । प । 



& + 

2 विद्यारण्यहता- 

सुकट्पः ऋतुरसुः कामो वश इति, इति | 

यच्प्यहमत्ययगम्यश्ैतन्यरूप आस्मेति सामान्याकरिण प्रसिद्धिरस्ति 
तथाऽपि तद्रिशेषे सशय विते । बाहमान्तःकरणेषु सर्वेष्वपि चैतन्यं पृथक्पृथग 
भिभ्यञ्यते । यथा जलपत्रषु मलक सूयादिपरतििम्बस्तद्त् । तथासति चश्र- 
रिन्द्ियाभिव्यक्तचेतन्येन देहेद्धियादिपंधातामिमानी लौकिकः पुरुषो नील- 
पीतादिरूपं परयति । अतो यृ आं चाशु पचैतन्येन रपति तचेतन्यं किमासे- 
लेका कोटिः । तथा येन भरोत्राभिव्यक्तवेतन्येन शब्दं श्रुणोति तक्किमासमेति 
द्वितीया कोटि; । एवं प्राणवाग्निहादीद्धियाभिव्यक्तचेतन्यविरेषाणामासत- 
सरूपदेहकोटितवं द्रष्टव्यम् । चेतन्पस्यैव रूपरसादिङ्गापकत्वं कठवह्ीष्वान्ना- 
यते-न रूपं रपं गयं शब्दान्सा््ाश्च मेथुनान्। एतेनेव् विजानाति"? इति। 
्रोत्रादीन्दियद्रारा विषयग्राहकत्वपरभिमेल तलवकारैरप्यान्नायते--“'्रोत्रस्प 
श्रोत्रे मरन॒स्रो मनो यद्वाचो ह बाचंस उ प्राणस्य प्राणश्रश्प्रश्षः'' इति । 
वाजसनेयिनोऽपि तत्तदिन्ियसाक्षिचेतन्येन तत्तदिन्दियद्रारफ विषयग्रहमभि- 
पेय तत्तदिन्द्िपनान्ना ल्यवह्ारमामनन्ति-- “प्राणस्य प्रणमत चक्षुषश्चक्षुरुत 

श्रोत्रस्य श्रोजमन्नस्यामरं मनसो ये मनो दरदः" इति। बदचन्दियाभिव्यक्तवेतन्ये- 
प्वारमतखसंश्यं दरायित्वाऽन्तःकरणद्रयतदषटततिविशेषाभिव्यक्त चेतन्येष्वात्म- 
तच्छसंशयमभिप्रेय यदेतदधृदयपिल्यादिना तत्तदुपाधिकसखरूपपुषन्यस्पते । 
तत्र हृदयंबद्धिः सा चाऽऽलनि कतृलादिधमारोपसाधनलतवादन्तःकरणमित्यु- 
च्यते। तस्य च बुद्धि विशिष्टस्य कतुयातमनो रूपादिविषयसंकरपत्रिकस्पादिसाधनं 
परव इत्युच्यते । बुद्धिमनसोद्र॑योरन्तःकरणविशेषयोः सयुचयाथेश्रश्यरः। एतदे- 
बान्तःकरणदवैविध्यममिपरेल तैत्तिरीयके - तस्माद्रा एतस्मान्मनामयादन्योऽन्तर 
आत्मा विज्ञानमयः'” इति कोशदरयमुपन्यस्तम्। तस्य च मनसो ृत्तिविशेष एत- 
त्त्रनमिदयादिना परपर्यते । यन्मनोऽस्त्येतदेव हत्तिरूपेण परिणतं सत्न 
नुमित्युच्यते । सम्यगिदं वर्त्ति हतिः चनम्। आङ्गानपान्निर ्रभावः। 
विङ्गानमिदमरमाद्विशिष्टपिस्येवमादिविमेकः । प्रज्गानं ग्रन्थाथादावुन्मेषः । मेषा 
्रन्थतदर्थधारणा । दृष्टिश्कदररा रूपोपब्धिहेतुमेनोदत्तिः । शरिरे प्राप्ठा- 
यामप्यापदि तद्विरेषगणनारादिल्यम् । प्रतिमनंनं राजकायाध्याोचनम् । 
मनीषा तत्र स्वातदयम् । जुतिजेवः माप्करयेषु मनसो व्यग्रता । यद्रा जतिम 

१ग.ड.ग्नुचा"।२च.वा चक्षशरैतः। ३ख. घ. प्ेत्रन्दियाभे'। ४ ग. 'पत्वतं । 

५ख.ग.ड. ध्रत्रंमुनः। ६ ख. ग. (ससं । घ. “त्तस ।७ च. रेषा षएु। ८ च. 

"च्यन्ते । य । ९ क. ख. ग. घ, "ते तद । १० क. ख. ग. घ. 'ननरा । 



एेतरेयोषनिषद्ीपिका । २३ 

नसो रोगादिजनितदुःखित्वम् । स््ृतिरनुभताथवस्तुस्मरणम् । संकृ्योऽसमी 
चीनेऽपि वस्तुनि सम्यक्त्वेन करपनम् । क्रतुरयं करिष्यामीलयध्यवसायः। 
असुः प्रणनादिजीवनक्रियानिमित्ता वत्तिः । कापोऽसंनिहितपिषयाकाडक्षा। 
बृह; स्रीन्यतिकराद्मिरखाषः । इतिशब्दः प्रदश्चनाथंः । इत्येवमाद्या अन्येऽपि 
साखिकराजसतामरसेवुत्तिमेदा वहवो विचक्षणेदरष्टन्याः । अत्र स्त्र किमि. 
तुदुवृहयुपदितं चेतन्यमस्परिलेवं संशयकोटयों योजनीयाः | 

इत्थं संशयमुपन्यस्य निणयं द्शयति- 
सव्राण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामपेयानि भवन्ति इति । 

येन वा प्यतीलयादिना कतुरस॒ः सापो वप्र इत्यन्तेन ग्रन्थेन यान्युपन्य- 
स्तान्येतान्येब सवोण्यपि तत्तदवस्युपाधिद्रारोपलक्षितस्य भ्ज्ञानस्य शद्धचैत 
न्यस्य नाप्रपेयानि संपव्ने । यकृ जञानं प्ङ्गानं चेतन्यं, [ तस्य ] हि स्वतो 
निमललात्मकृष्टस्येवाधमापाधिसंपकवशादपकषेः प्रतीयते । यदा तृपाधिषि- 
शिष्टत्व परियस्य तत्तदुपाधिभिरूपरक्षितं श्ाखाचनद्रन्यायेन विविच्यते 
तदानी पुपाधिषृतस्यापकषस्याभावात्मकषे एव परि्षिष्यते । त प्रकृष्ट 
चैतन्यं सर्वेष्वप्युक्तोपाधिष्वतुगतमिति त्वा तस्यैव मुखूयमात्मत्वमिति 
निणंयः । उपाधिविशिष्टस्य न पख्यमात्मत्वं शरुद्धचेतन्यस्येव मुख्यात्मत्वमि- 
त्ययमेव विवेको बृहदारण्यकरे--““प् एष इह प्रविष्टः"? इत्यादिना प्रविष्टं जीवा- 
त्मानं भटृत्यवमाज्नायते-"“ तं न पुरयन्यष्रतस्तो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाप 
मवति वदन्वाक्परयंधक्षुः ण्वञ्धरोतरं मन्वानो मनस्तान्यस्थैतात्ति कनामा- 
येष्” इति। अयमथेः- देहे नखाग्रपर्यन्तं प्रविष्टं हानक्रियाश्चक्युपाधिकं तुमा- 
त्मानं विवेकिनः पुरुषाः स्वासतया न् पडहयुनिति । हि यस्पारपर आत्मोपा- 
धिषिशिष्टः छलल न भवति तस्मान्न पुख्यात्पत्वम् । अदरतलत्वमेव इत इति 
चत्तधुच्यते । प्राणव श्वासं कुतन्ेव प्राणोपाधिविशिषएतया प्राणन् 
भूवति । न चासो वागादुपाधिपरिरिषटष्वसुगच्छति । एषं बागादिष्वप्येकेको- 
पाधिना विशिष्ट इतरत्र नानुगच्छति । अमिवदनकार एव बागुपाधिकः। 
रपद शंनकाल एव चक्षरूपाभिकः । एवमितरत्रापि । कथं तद्मांसनः कृत्लत 
मिल्याकाद्क्षायां प्राणवागाद्यपाधिवेशिषएयपरिल्यागे सति दृत्लत्वमिद्ययमथां 
बृहदारण्यक एषाऽऽन्नतः-“ ्रासलत्रोपासीतत्र देते सूते एङी भवन्ति 
हति । एवपाद्यूपापिषु चेतन्यपिशरेषासते सपऽपि निष्पधिक आरप्यन्तभ्य- 

१. च, प्राणादि।२ध. ड, 'व्यक्ल्याकाण'।३ स, घ. भन्याअपि। ख. घ्. 'तमेदा 
वृत्तयो वि" । ५ ख. घ. प्रत्ये । ६ ख. ध. एकं म" । 



१४ विधारण्यहृता- 

न्तीति । यथा जलपाजगताः प्या; सर्वेऽपि तत्कल्पनाधिष्ठानभते पुरूपे सूर्यैऽ- 
न्तभैवनिति तदत् । 

तदेवं क़ोऽयमात्मेलेतरिमस्त्वपदाथंविचारे निरूपाधिकं साक्षिचैतन्यं पहा 
तश्ब्दामिधेयमाेति निणेयोऽभिहितः। अथ कतरः स आत्मेयेतरसिमस्तत- 
दाथं विचारे निणेयं दशेयति- 

एष त्रहेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवं देवा इमानि .च पृ मृहाभ्रूतानि परथिवी वायुरा- 
काश आपो ज्योरतीषीव्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजालीतराणि चेतराणि. 
चाण्डजानि च जाजानि च स्वेदजानि वचोद्धिजनि चाश्वा गरुतः पुषा द्र्ितन 
यरि -प्राणि ज्म चर पतत्रि च युन स्थावरं सूर्व.तत्मचनेत्रम् , इति । 

ब्रह्मादि स्थावरान्तं यन्गदस्ति तत्प्र परहराेत्प् । निरुपाधिकतवेन भृष्ट 
जिः प्रह्णा, नीयते समै जगदनेनेति खष्टिस्थितिपरलयव्यवहाराणां प्रलकारणं 
नेत्र, प्रेव नेर यस्य जगतस्तत्प्ानत्रप्् । अशेपजगतो मृहकारणमभूतं यचे- 
तन्यं तदेव इतरः स. आत्मेलयस्मिस्तत्पदाथपिचारे मुख्यात्मसेन निर्णेतव्यपिति 
तात्पयाः । एष व्रहमेनेन पुटिङ्गतरहमशब्देन ““दिण्यार्मः समवैत" 
इत्यादिशास्रपसिदः प्रथमशरींरी विवक्षितः । तस्य शास्प्रसिदधि चोतयितुमे- 
तच्छब्दः । इन्द्रो देवराजः । प्रजपतिः पृवेक्तेन्दरियतदमिमानिदे्ष॑तात्मको- 
विराद्देहः। सु्र.देवा अग्निवाय्वादयः। पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि प्रसि- 
दधानि इमानि पञ्च प्रहामूतानीलयेतस्यं वाक्यस्य पृथिप्रीलयारैभ्येदयेतानीलन्तं 
विवरणम् । इमरानि चान्यानि श्ौररपकैमशकपिपीटिकादिदेरपिष्पयि । 
इवशब्दो ऽनथकः । बीजानि कारणानि । मनुष्यादिपिपीषिकान्ताः सर्वे देहाः 
स्वयं प्चगरतकोयाः सन्तः सजातीयदेहान्तररेतस्वेन बीनशब्दाभियेयाः । तेषां 
बीजानां नानाजातीयत्वमितरापरि बेतराणि -ेलनेन भतिङ्गयते । परस्परवि- 
टक्षणवहुमेदयुक्तानीलयथः | अण्डजार्नालादि पतिङ्गातमेव नानात्व पभरपलच्यते । 
पक्षिसपादीन्य॒ण्डज्चानि । जारुजाति जरायुजानि मनुष्यगवादौनि । कृमिदंशा- 
दीनि स्वेदजानि । तस्गुखादीन्युद्धिज्ञाति । यथाक्तेष्येव जरायुजानापश्वा 
ग्रः एषा दस्िन इत्युदाहय पदरेनम् । उक्तानामतुक्तानां च संक्षेपेणो- 
पसंग्रहा्थं यिद. श्राप्ीलयादि वाक्यम् । 

यदेतज्गदुत्पत्तिस्थितिरयकारणतवं चैतन्यस्य प्रहनाने्नमितिपदेन संगृहोक्तं 
तदेव विहणोति- . 

। पर्ने प्रतितं परनेत्रो छोकः र्ना विषा, इति । 

१ क. ग. 'वतोत्पादकोा । २ख. घ. स्य रख. घ. (रभ्य. । ग. ब. "कार्यभूता 

ॐअ ।५क.ख., ग, ध. जायेत । प ।६ क. ड. "दिना प्रः । ७ ख. ध. "णत्वेन चै" । 



एतरेयोपनिपद्ीपिका । २५ 

श्रते निरुपाधिकचेतन्ये पूर्वोक्तं सर्व नगसतिष्टिं रज्जवां सपादिवदारो- 
पितम् । अनेनोतपत्तिरैतुत्वपुक्तम् । लोकः सवभाणिसगृहः प्ह्नानेत्रः गृह्णा 
चैतन्यमेव नेत्रं व्यवहारकारणं यस्यासौ प्रङ्गानेत्रः । अनेन स्थितिहेत॒तपु- 
क्तम् । श्वा चेतन्यं तिष्ठा रयस्थानं परत्िवष्ठिति वरिलीयतेऽतरति व्युत्पत्तेः । 
अनेन संहारहैतुतव्ुक्तम् । एताषता शाखान्तरपरसिद्धं जगञ्जन्पस्थितिखयका- 
रणत्वाख्यं ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणमुक्तं भवति । पैतत्त लक्षणं तेत्तिरीया विस्पष्ट 
पामनन्ति-- “यतो वा इप्रानि भूत्रानि जायन्ते । येन जातानि जीषन्ति। 
ग्रसयस्त्यमिसविश्चनित । त्द्विजिङ्गासस्न । तद्रह्म'' इति । 

तदेवं विचारद्येन तच्छंपदाथौँ शोधितौ । अथ महावाक्येन तचंपदा्थयो- 
रेक्यं द्रयति- 

मज्ञा ह्य, इति | 

परवाण्येतैतानि प्रह्नानस्य नामधेयानि भवन्ती तिवाक्येन देहेन्धियादिषाक्षि- 
सपं यत्वा त्व॑पदायरूपं निर्णीतं तदेवेष द्रद्मेत्यादिवाक्येन जगत्कारणतया 
निर्णीतं परं ब्रह्मं नानयोरीषदपि भेदोऽस्ति । अदप्र्ययगम्यत्वाकारेण यदा 
विवक्ष्यते तद्ा जीव इत्युच्यते । यद! तु शाक्ञपरतिपादत्वाकारो रिवक्ि- 
तस्तदानीं बरह्मलयभिधीयते । अतो व्यवहारभेदपात्रं न तु त्तो भेदाऽस्ति । 
न चैवं सति पुनरक्तिपरसङ्गः । अब्रह्मत्वपरोक्षत्वयोव्यीबलेयोमेदेन पददरयो- 
पयागात् । . 

एतच्च वाक्यटत्तां विस्पष्टमभिहितम्- 
“भप्रल्यग्बोधो य आम्राति सोऽदयानन्द लक्षणः । 
अद्रयानन्द रपर प्रत्पमबोधेकलक्णः ॥ 
इत्थपम्योच्यतादाम्यपरतिपत्तियद्रा भरत् । 
अन्रह्मस्ं स्वमस्य व्यात्रतत तदेव हि ॥ 
-तदथेस्य. त पारोप््यं यवे .कि ततः च्चणु। 
पणीनन्देकद्पेय परत्यबोधो ऽ्रतिषतरे" इति ॥ 

इत्थं चतुर्थाध्याये स॒ जो भूतान्यभिव्यैरुयदिलयादिनाऽपवादप्रकरणेन 
संगृहीतमात्मतखमस्सिन्नध्याये त्॑पदाथेविचारभुसेन(ण) परपक्चितम् । अथ 
त्चज्ञानफलं दरंयति- 

-त् एते प्िनाऽऽनाऽस्साषटोकादुत्कम्यामुषमन्तसतर 

१क.ख.ग. ध. “मुक्तं भवति।ए"। २क.ख.ग.घ.द्धंचज। ३ ड. एतच ठ । 

च. एवंतुल'। ४ख.ग,घ.ड.च. यन चान"। ५व. क्तप्र । ६ ख. घ. 'बृब्िष्यते। 
५ के, ख. ग, “मुख्येन । 



१६ विदारण्यङृता- 

णी की ग 1 लोकं सवान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्समभवत्, इति । 

इयेतरेयोपनिषृद्यासषदके पश्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
उपनिषत््रमेण तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इये 

त्येतरेयोपयिप्रदि ठ्रीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
इति ऋग््राह्मणारण्यकरण्डान्तगताद्ैतयारण्यके षष्टाध्याये प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥ 

इयेतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे द्वित्रीयारण्यके, षो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

यः पुमानयं ्रसेतयेवं जानाति पमातेतेन भङ्ेनाऽऽत्मना चैतन्यस्व- 
[क (क १ र) (~ =>, (र षत 

रूपेण स्वयमाविभेषति । तत उर्ध्वं च विदेहमुक्तिं भतिपयते । तन्यक्तिपतिपाद- 
कमस्पालोकादिति वाक्यं पूतसिन्पश्चमाध्याये व्याख्यातम् । तस्यैव वाक्यस्य 
व्याखूयातस्य -पनरप्यतरक्तिसतभिधोपसंहाराथौ । सप्रभत्रदियमभ्यासोऽ- 
ध्यायसमाप्त्यथेः ॥ 

इ्येतरेयोपनिषदीपिकायां द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इति श्रीग्रदविद्ारण्यमरूनिविरवितायामेतस्योपरनिषरीपिकायां द्वितीया 
रण्यके षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

षषे तविदयां परिसमाप्य सप्तमे शान्तिकरं मत्रं पठति- 
५> वाख्ये मनसि प्रतिष्टिता म॒नो मे वाचि प्रति- 
छ्ितिमाविरावीमे एधे वेदस्य म आणी स्थः श्रुतं 
मरे मा प्रहमासीरननाऽऽधीतेनादोरात्रान्त्संदधाम्यूतं 
वदिष्यामि सदयं वदिष्यामि तन्मामव्रतु. तद्र क्रारम- 
चत्ववतुं मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् , इति । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शानितुः, । 

देतयो पनिष्चात्मटूफे पष, खण्डु; ॥ ६ ॥ 
उपनिपषत्क्रमेण चतुर्थाध्याये प्रभुम; सष; ॥ १ ॥ 

इेतरेयोपनिषदि चतुर्थोऽध्याग्रः ॥ ४ ॥ 
इति ग्राह्मणारण्यकाण्डान्तगतद्विवरी यारण्यके सप्तमाध्याये अधमः. खण्डः ॥ १ ॥ 

ध्यैत्रयव्राह्मणरारण्यकराण्डे द्वितीयारण्यके सूप्रमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

यथोक्ततसविापरतिपादकग्रन्थपाठे प्रहर्ता मदीया गाक्सवदा प्रसि 
परतरिषठिता, मनसा यच्रच्छब्दजातं विवक्षितं तदेव प्रठति । मनश्च मदीय वाचि 

१ ड. च. तद्व वि । २ ख. ग. घ. शदित्यादिस्पं वा । 



पेतरेयोपनिषदीपिका । २७ 

प्रतिष्टितम्, यदद्विधापरतिपादकलेन वक्तव्यं शब्दजातमस्ति तदेव मनसा 
विव्यते । एवमन्योन्यानु्हीते वाओजनते विदथग्रनयं साकस्येनावधारयिह 
दाकनुतः । मनसः सवधानत्वाभावे सुपोन्मत्तपरापादिववत्किचिदसंगतं 
बयात्। तथा च वाचः पाटवाभावे सति गृहदरूपया वाचा विवक्षितं सर्वं यथाव. 
न्नोचायते । अतस्तयोरन्योन्यानुकूल्यमस्त्व्येवं पराथ्येते । आविःशब्देन खप- 
काशं ब्रह्मचेतन्यपुच्यते । प्र्नानशब्देन व्यबहूतत्वात्तस्याऽऽविरभूतरूपतवम् । 
तथाविध हे आत्मने मदथमाप्रिरेधि । अविद्यावरणापनयेन भरकटी भव । ह 
वाखनसे पर. पदं व्रस्य यथोक्ततचविद्याप्रतिपादकस्य ग्रन्थस्याऽऽणी ख 
आनयनतमरथे भवतम्। पे भुतं मया श्रोेणावगतं ग्रन्थतदथजातं मा परहापीरमा 
परित्यजतु पिस्मृतं मा भ्रदिलयथः । अतरेवाऽठित ग्रन्थेन विस्मरणरहितेना- 
होरात्रानपुदधाप्रि संयोजयामि । अहनि रात्रौ चाऽऽस्यं परिल्यञ्य निर्- 

न्तरं पठामीत्ययः । असिन्यतिते ग्रन्थ ऋतं परमाथेभूतं बस्तु बदिष्यामि, 
विपरीताथेवद्नं कदाचिदपि मा भूदित्यथेः । ऋतं मानं सलं वाकिं 
मनसा वस्त॒तचं बिचायं वाचा बद्िष्या्ीलयथः । तन्मया वक्ष्यमाणं ब्रह्म- 
तं घं शिष्यप्रधूतु सम्यग्बोधेन पालयतु । तथा तद्रह्यतखं वक्तारमाचायम्- 
वतु बोधकत्वसाथ्येपरदानेन पालयतु । पुनरप्यूघत मामिस्युक्तिः फलविषया । 
पूव साधनकारे शिष्याचायेयोः पारनं पराथितम् । इदानीं फल्कारेऽपि 
भाध्येते । तत्र रिष्यस्याविदयाकायनित्तिः फलम् । आचार्यस्य तु ताद्शशि- 
ष्यदशनेन तिद्यासंमदायमततिपर्यंक्तः परितोषः फलम् । अनेन म्रपठिन 
विद्योत्पत्तेः पुरा विद्परतिबन्धक्रा विघ्रः परिहियन्ते । विध्ोत्पत्तरूध्वेमसं- 
भावनाविपरीतभवेनोत्पादका विघ्रः परिहियन्ते । अतु ब्रहएरपरित्यभ्या- 
सोऽध्यायसमाप्त्य्थो द्वितीयारण्यकसमाप्य्थश्च ॥ 

वेदाथ परकायेन वम्रो हार्द निबास्यन् । 
पुपर्थाशरहे देपदविद्ादीमदेखरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपत्परमरदंसपरितराजकाचायं तरिद्यारण्यमुनिष्िरचितायमितेरोः 
पूनिषदीपिकायां द्वितीयारण्यके सप्तपरोऽध्यप्रः ॥ ७॥ 

इति द्वितीयारण्यकं समाप्तम् ॥ २ ॥ 
समाप्ता चेयमेतरेयोपतिषदीपिका । 

१क. द्यरयेग्र।२ड. वे वागिन्दियै सुः) ३ ड. "यः| तुप्सि। ४ ख. ध. "चिकंमधिकं 
म" । ५ ल. घ. “यैः काठे रिष्याचायेयोः पालयाप्रीयथैः । त । ६ क. स, ग. ध, च, युप । 
५७, घ, श्वनारूपाषिः। | ४6 । 








